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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 271, àõñµ³Ã,  20 öºîðàô²ð, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Գիրք Նուիրելու Օրը Ազգային Վարժարանէն Ներս 

2008 Թուականէն ի վեր իւրաքանչիւր 

տարուան Փետրուար 19-ին, Ամենայն 

Հայոց Բանաստեղծ Յովհաննէս 

Թումանեանի ծննդեան օրը, Գրողներու 

Միութեան Նախագահ Լեւոն Անանեանի 

նախաձեռնութեամբ եւ ՀՀ 

Կառավարութեան որոշմամբ, Հայաստանի 

մէջ կը նշուի գիրք նուիրելու օրը:  

Հինգշաբթի, 19 Փետրուար 2015ին, 

Քուէյթի Ազգային Վարժարանէն ներս եւս 

նշուեցաւ այս իւրայատուկ օրը:  

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Ը. կարգի աշակերտներէն Քարէն Թաշճեան, որ պատշաճ 

կերպով ներկայացուց գիրքին դերը մարդուն կեանքին մէջ:   

Այնուհետեւ Վարժարանի նախակրթարանի եւ միջնակարգի աշակերտները գեղարուեստական 

կոկիկ ծրագիր մը ներկայացուցին, հայ լեզուին նուիրուած ոտանաւորներ արտասանելով: Հնչեց 

նաեւ արաբերէն լեզուով ոտանաւոր մը, որուն յաջորդեց արաբերէն լեզուի ուսուցչուհի Տիկ. 

Զապիա Պուլոսի «գիրք նուիրելու օրուան» նուիրուած խօսքը: Նաեւ Վահան Թէքեանի գործերէն 

պատարիկ մը արտասանեց 8-րդ կարգի աշակերտուհի Ալեակ Մոմճեան: 

Յաջորդիւ իր խօսքը փոխանցեց 

Վարժարանիս տնօրէն Պրն. Մանուկ 

Մանուկեան, որ կարեւորեց գիրքին դերն 

ու նշանակութիւնը մարդկութեան 

ձեւաւորման եւ անոր հոգեմտաւոր 

զարգացման մէջ: Ան յորդորեց ոչ միայն 

գիրք գնել, նուիրել, այլ նաեւ զանոնք 

«մաշեցնել»:  

Այնուհետեւ Վարժարանիս Տնօրէն Պրն. 

Մանուկ Մանուկեանի եւ համայնքիս 

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քէհեաեանի ձեռամբ Ա կարգի աշակերտներուն 

փոխանցուեցաւ Թումանեանի հեքիաթներու գիրքը, որմէ ետք նախակրթարանի եւ 

միջնակարգի աշակերտները գիրքեր նուիրեցին իրարու եւ Վարժարանիս գրադարանին: 
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Դասախօսական Հանդիպում Ճեմարանականներու Հետ 

Ճեմարանականերու առօրեան յուզող ամէնէն 

ահետաքրքրական թեման վերջին 

տասնամեակներուն եղած է 

համալսարանական ասպարէզն ու անոր 

յաջորդող գործի ու աշխատանքային դաշտ 

ընտրութիւնը: Շատ յաճախ փայլուն 

աշակերտներ սխալ կամ պատահական 

ընտրութիւններու պատճառաւ կը հանդիպին 

այնպիսի կացութեան որմէ դուրս գալն ու ետ 

դարձը անհնար է: Հետեւաբար 

նախասիրութիւններու կողքին նաեւ պէտք է նկատի ունենալ գործի ասպարէզը, որպէսզի 

ուսանողը հեշտօրէն անցնի գործի դաշտ եւ իր սրտի մօտիկ մասնագիտութեամբ ծաղկի եւ 

ծաղկեցնէ հետագային իր ընտրած ասպարէզի ճանապարհը:   

Այս թեմայով Քուէյթի Ազգային վարժարանի տնօրէնութիւնը բազմաթիւ առիթներով 

հանդիպումներ հաստատած է հին շրջանաւարտներու, մասնագէտ ու կարկարուն դէմքերու 

հետ, որոնք իրենց հանդիպումներու ընթացքին, իրենց փորձառութիւնը հրամցուցած են 

աշակերտներուն: 

Արդարեւ, Հինգշաբթի, 19 Փետրուարին նոյն 

թեմայով ճեմարանի 11րդ եւ 12-րդ կարգերու 

աշակերտներուն հետ հանդիպեցաւ 

տնտեսագիտական ու ընկերաբանական 

ասպարէզներէն ներս հարուստ փորձ ունեցող, 

համայնքիս թեմական խորհուրդի անդամներէն՝ 

Պրն. Յակոբ Էմրազեան: 

Մասնագէտը, նախ անդրադարձաւ կեանքի իր 

առաջին քայլերուն մասին եւ հաստատեց, որ 

նախասիրութեամբ միայն առաջնորդուիլ չի բաւեր, 

այլ պէտք է սերտել շրջապատի գործի պահանջարկն ու ըստ այնմ ընտրել ուսաման 

մասնագիտութիւնը: 

Աւարտին լսելէ ետք աշակերտներուն հարցերն ու խնդիրները, դասախօսը յաջողութիւն մաղթեց 

բոլորին ու շեշտեց, որ այսօրուան առողջ ու զարգացած երիտասարդներուն ուսերուն վրայ կը 

հաստատուի հայու պայծառ ապագան: 

www.aztarar.com 
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ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

Ուրբաթ 13 Փետրուարին Քուէյթի հայ համայնքը 

տօնեց Ս. Վարդանանց տօնը, որ նաեւ եկեղեցւոյ 

անուանակոչութեան տօնն էրֈ Օրուան Ս. 

Պատարագը մատուցանեց Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանֈ 

Դպրաց դասը առաջնորդուեցաւ 

ղեկավառութեամբ դպրապետ՝ Քեռի 

Սարգիսեանին իսկ պատարագի 

արարողակարգը կատարուեցաւ հսկողութեամբ 

գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանինֈ Պատարագին ներկայ գտնուեցան 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան, 

Թեմական կառոյցներու ներկայացուցիչները եւ մեծ թիւով հաւատացեալներֈ Իր պատգամին մէջ 

Հայր Սուրբը խօսեցաւ Վարդանանց խորհուրդի մասինֈ Ան շեշտեց, թէ հայ ժողովուրդին համար 

Վարդանանց պատերազմէն խուսափիլ կարելի չէր, որովհետեւ ան պատասխանն էր պարսից 

Հազկերտ թագաւորին հայ ժողովորվդին կամքը բռնաբարող հրովարտակինֈ Հայր Սուրբը ապա 

ըսաւ, որ Աւարայրի ճակատամարտին Աւետարանն ու Խաչը, սուրն ու վահանը միաբանեցան, 

այնպէս ինչպէս ամբողջ հայ ժողովուրդը միացաւ Հայրենիքի ու հաւատքի ազատութեան ի 

խնդիրֈ Վերջապէս Կաթողիկոսակա Փոխանորդ Հայր Սուրբը իր պատգամը եզրափակեց երեք 

հիմնական մտածումներ բաժնելով ներկայ հաւատացեալներուն հետ, 

1.- Վարդանանց սերունդը ազգային հերոսի 

տիպար պէտք է հանդիսանայ մեր նոր սերունդի 

զաւակներուն համար, 2.- Վարդանանք 

խորհրդանիշ են հայ ժողովուրդի 

միասնականութեան եւ 3.- Աւարայրի 

ճակատամարտը խորհրդանիշ է մեր բոլոր 

ազգային ձգտումներուն ու երազներունֈ 

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ 

հոգեհանգիստ՝ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ եւ Գերմանիոյ 

մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան՝ հանգուցեալ Վահան Յովհաննիսեանի հոգիին 

համարֈ Ինչպէս նաեւ հոգեհանգստեան արարողութեան ընթացքին յիշուեցան եկեղեցւոյ 

նախկին հոգեւոր հովիւ՝ հոգելոյս Տ. Պարոյր Ա. Քհնյ. Սարգիսեանը եւ բոլոր բարեպաշտ եւ 

բարերար հաւատացեալները, որոնք գործեցին գաղութէն ներսֈ Ապա Առաջնորդարանի 

շրջափակին մէջ կատարուեցաւ մատաղօրհնէքֈ Մատաղի պատրաստութեան աշխատանքները 

տարուեցաւ եկեղեցւոյ տիկնանց յանձնախումբին կողմէֈ 
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ ՆՈՐԱՊՍԱԿ 

ԶՈՅԳԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ  

Ուրբաթ, Փետրուար 13-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Սրբոց 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի 

նախատօնակ, որուն ներկայ էր հաւատացեալներու հոծ 

բազմութիւն մը: Ժամերգութենէն եւ նախատօնակէն ետք 

Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ` 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան համախմբուած 

հաւատացեալներուն փոխանցեց օրուան խորհուրդը, 

անդրադառնալով հայ քրիստոնեայ ընտանիքին եւ Հայ Եկեղեցւոյ նշանակութեան եւ դերին: 

Գերպ. Հայր Սուրբը յիշեց մանաւանդ Յիսուս մանուկին ծնողները եւ անոնց օրինակով՝ 

պատգամեց անսասան մնալ հաւատքի մէջ ու երբեք չկորսնցնել փրկութեան յոյսը:  

Այնուհետեւ, Գերպ. Հայր Սուրբը մասնակցութեամբ նորապսակ զոյգերու եկեղեցւոյ 

շրջափակին մէջ վառեց տեառնընդառաջի այս տարուան խարոյկը: 

«ՍԻՐՈՅ ՕՐ»ԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԲԱՑԱՌԻԿ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ 

Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի 

Մասնաճիւղի Վարչութիւնը Հինգշաբթի, 12 

Փետրուարին կազմակերպեց "սիրոյ օր" խրախճանք, 

Քուէյթի եւ Շրջակայից թեմի Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Գերպ․ Տէր Մասիս Ծ․ վրդ․ Զօպույեանի 

հովանաւորութեամբ, մասնակցութեամբ՝ սիրոյ 

երգերու մեկնաբան՝ «Սիրոյ Սոխակ» Ժոզէֆ 

Գրիգորեան, որ տեղի ունեցաւ, «Holiday inn» պանդոկի 

Ալ Տանա սրահէն ներս: 

Օրուան հանդիսավարը ընկհ․ Մարիա Արապաթլեան բացման խօսքը կատարեց՝ բարի գալուստ 

մաղթելով ներկաներուն, ապա հրաւիրեց ՀՕՄ ՔՄՄ-ի ատենապետուհի՝ ընկհ․Մակի 

Թադոյեանը վարչութեան խօսքը փոխանցելուֈ Ընկերուհին իր խօսքին մէջ շեշտեց սիրոյ եւ 

գուրգուրանքի անհրաժեշտութիւնը մարդկային և ընտանեկան յարաբերութիւններու մէջ:  

ներկաները մեծ ուրախութեամբ եւ պարով մասնակցեցան երգիչին խանդավառ եւ սիրով լեցուն 

երգերուն:   

Ապա օրուան հանդիսաւարը հրաւիրեց Գերապատիւ Հայր Սուրբը փոխանցելու իր խօսքըֈ Ան 

բարձր գնահատեց վարչութեան տարած տքնաջան եւ բծախնդիր աշխատանքը: Ողջունեց 

ներկաները ու մաղթեց, որ հայ տուներուն մէջ միշտ սէրն ու համերաշխութիւնը ըլլայ իշխողն ու 

դերակատարը: 

խանդավառ մթնոլորտը շարունակուեցաւ մինչեւ ձեռնարկին աւարտը, որմէ ետք ժողովուրդը 

մեկնեցաւ սիրոյ ջերմ զգացումներով եւ բարձր տրամադրութեամբ:  

Քարոզչական Յանձնախումբ 
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ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԱԶԳ. 

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆԸ 

Կիրակի, 15 Փետրուարի երեկոյեան Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան Ազգային 

Առաջնորդարանի իր գրասենեակէն ներս 

ընդունեց այցելութիւնը Քուէյթի Ազգային 

Վարժարանի նորակազմ հոգաբարձութեան 

անդամներուն, ատենապետութեամբ՝ տիար 

Զաւէն Թոգմաքճեանիֈ  

Հանդիպման ներկայ գտնուեցաւ նաեւ 

Ազգային Վարժարանի տնօրէն տիար՝ 

Մանուկ Մանուկեանֈ Անոնք ամփոփ զեկոյց 

մը փոխանցեցին աշակերտութեան եւ ընդհանրապէս Վարժարանի ներկայ եւ ապագայ 

ծրագիրներուն ու գործունէութեան մասինֈ  

Հայր Սուրբը անդրադարձաւ գաղութի կեանքէն ներս Ազգ. Վարժարանի եզակի 

առաքելութեանֈ  

«Հոն կը պատրաստուին մեր ապագայ սերունդները՝ ստանալով այնպիսի կրթութիւն եւ 

դաստիարակութիւն, որ կ՛երաշխաւորէ գաղութի առաւել պայծառ ապագան», շեշտեց 

Հայրս Սուրբը, որ ողջունելէ ետք նորակազմ հոգաբարձութիւնը գնահատեց անոնց 

ազգանուէր աշխատանքը եւ ծառայասէր ոգին։ 

 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻն ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ 
Կը ներկայացնէ  

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՔԵՐՄԷՍ 
2015 

Տեղի պիտի ունենայ 25-26-27 
Փետրուարին 

Հրաւիրուած էք բոլորդ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ռուստամեան Հաստատեց, Որ Սարգսեան- Ծառուկեան 

Հաշտութիւն Եղած Է 

ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան Չորեքշաբթի օր լրագրողներուն հետ 

զրոյցի մը ընթացքին մանրամասնութիւններ պատմած է Գագիկ Ծառուկեան-Սերժ Սարգսեան 

հանդիպումին եւ հաշտութեան մասին: Ան հաստատած է, որ հաշտութիւն եղած է: 

«Մենք ինչ որ ըսած ենք, հրապարակաւ ըսած ենք: Այս երկու-երեք օրերուն, իսկապէս մեր 

բոլոր ջանքերը, կարելիութիւնները դրած ենք, որ լուծում գտնուի եւ բոլորը բաւարարող 

պայմաններ ստեղծուին: Մեր տեղեկութիւններով, այդ հանդիպումը տեղի ունեցած է: Եղած է, 

որ այսպիսի շրջադարձային փոփոխութիւններ նկատելի են: Ինչ որ կը կատարուի այս 

ընթացքին, շատ ողջունելի է: Շատ ուրախ ենք, որ առողջ տրամաբանութիւնը յաղթանակած է: 

Ունինք այնպիսի վիճակ մը, որուն միջոցով լաւ նախադրեալներ ստեղծուած են, որպէսզի 

հետագայ քայլերը ուղղուին դէպի ժողովուրդին ունեցած խնդիրներու լուծում: Եթէ կողմերը  

այս տրամաբանութեամբ առաջնորդուին, մենք ամբողջութեամբ կ՛աջակցինք զարգացումներուն 

եւ մեր ամբողջ կարողութիւնը կը ներդնենք, որպէսզի կարենանք բարենպաստ 

նախադրեալները արժեւորել: Չենք կարծեր, թէ  այս քայլով խնդիրները լուծուեցան: Զոհերու եւ 

արիւնահեղութեան ճամբան պէտք է բացառուի մեր երկրին մէջ: Յօնքը շտկելու  փոխարէն աչքը 

չհանենք: Ասիկա ողջունելի է, կը մնայ, որ միւս քայլերը կատարենք: Յառաջիկային կը 

սպասուին լրջագոյն քննարկումներ: Ասիկա պէտք է բոլորին զգօնութեան համար լուրջ 

ահազանգ ըլլայ, յատկապէս իշխանութիւններուն: Պէտք է ըստ արժանւոյն գնահատուին այն 

յայտարարութիւնները, որոնք  կը կատարուին Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան 

առաջնորդին կողմէ: Ասիկա պէտք չէ դիտուի իբրեւ կողմերէն մէկուն համար յաղթանակ, 

միւսին համար պարտութիւն: Կա՛մ բոլորս կը յաղթենք, կա՛մ բոլորս կը պարտուինք: Բոլոր 

անոնք, որոնք կը սպասէին, որ երկու կողմերուն բախումէն ձեռքերը տաքցնեն, անոնք 

հիասթափ պիտի ըլլան, բախում պիտի չըլլայ», ընդգծած է Ռուստամեան: Լրագրողները 

հարցուցած են, թէ եռեակի ուժե՞րը նկատի ունի, Արմէն Ռուստամեան պատասխանած է. 

«Անոնք, որոնք իւղ կը լեցնէին կրակին վրայ, որպէսզի ձեռքերը տաքնան, անոնք հիասթափ 

կ՛ըլլան: Ինչ ըսես կ՛ըսեն: Երկու օր անցած էր յայտարարութենէն, սկսած էին  ատելութեամբ լի 

սփռումներ կատարել: Ասիկա մեզ կը մտահոգէր, այս կիրքերուն բորբոքումը կ՛աւելցնէր 

արիւնահեղութեան կարելիութիւնը եւ զոհերու քանակը»: 

Այն հարցումին, թէ ի՞նչ գիտէ, որ սառոյցը հալած է, ներկա՞յ եղած է հաշտեցման հոլովոյթին, 

Արմէն Ռուստամեան պատասխանած է, որ ի տարբերութիւն երկու կողմերուն, որոնք 

կամուրջները կ՛այրէին, Դաշնակցութիւնը պահպանած է այդ կամուրջները բոլոր կողմերուն 

հետ: Ռուստամեան մանրամասնութիւնները չուզեց  պատմել, այլ կարեւոր նկատեց արդիւնքը, 

հաշտեցման ուղղուած իրենց քայլերը: Ըստ անոր, էական չէ թէ յատկապէս ի՛նչ խօսած են եւ 

ի՛նչ հարցերու շուրջ պայմանաւորուած: Ռուստամեան ընդգծեց, որ կարեւորը այն է, որ 

իրավիճակի փոփոխութիւն տեղի ունեցած է, ասիկա ակնյայտ է: Ըստ անոր, մագլցումը կանգ 

առած է եւ նախադրեալներ ստեղծուած են շատ տրամաբանական, հանդարտ պայմաններու 

մէջ  խօսելու եւ խնդիրներու մասին լուծումներ առաջարկելու: 

Հարցումին, թէ Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւնը հիմա Սահմանադրական 

փոփոխութիւններու ճամբո՞վ պիտի երթայ, Արմէն Ռուստամեան յստակ պատասխան չէ 

տուած. «Այս պայմաններուն մէջ շատ դիւրաւ  կարելի է դուրս գալ զգացական դաշտէն եւ 
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նստիլ բանական կերպով քննարկել: Ո՞վ կը խանգարէ, որպէսզի աշխատինք ընդդիմութեան 

մասին օրէնքի վրայ, որ մեր 12 կէտերէն եղած է: Ես վստահ եմ, որ Գագիկ Ծառուկեան եւ Սերժ 

Սարգսեան այս երկիրը կը սիրեն»: 

Հարցումին, թէ ինչո՞ւ այդ պարագային չեն հաստատեր, որ հաշտեցում եղած է, Արմէն 

Ռուստամեան պատասխանած է, որ ատիկա թերեւս Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան 

մարտավարական հարցերն են: 

Յորդոր` Հայաստանի Առաջին Նախագահին 

Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեան Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի համահայկական հռչակագիրին վերաբերեալ քննարկումներ 

սկսելու համար նախագահ Սերժ Սարգսեանին բաց նամակով դիմելէ առաջ պէտք չէ 

քննադատութեան ենթարկէր Համահայկական հռչակագիրը: Ազգային ժողովին մէջ 

լրագրողներուն հետ զրոյցին ընթացքին նման կարծիք յայտնեց Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան: «Եթէ Լեւոն Տէր Պետրոսեան նման նամակով 

պէտք է դիմէր հանրապետութեան նախագահին, անկէ առաջ պէտք չէ քննադատութեան 

ենթարկէր հռչակագիրը: Հանդիպումին չեն երթար` նախապէս փաստաթուղթը խայտառակ 

որակելով: Չեն երթար հանդիպումին ըսելու բաներ, որոնք իրականութեան չեն 

համապատասխաներ», նշեց Ռուստամեան: 

Անդրադառնալով Լեւոն Տէր Պետրոսեանի կողմէ Համահայկական հռչակագիրի 

քննադատութեան` Ռուստամեան յիշեցուց, որ Տէր Պետրոսեանին համար անհասկնալի է 

հռչակագիրին մէջ տեղ գտած ձեւակերպումը պատմական արդարութեան մասին: «Եւ ան 

մատնացոյց կ՛ընէ մեր Անկախութեան հռչակագիրը: Անով ինք կը փաստէ, որ ինք դէմ է 

Անկախութեան հռչակագիրին: Անկախութեան հռչակագիրը կարդացէ՛ք եւ այնտեղ կը գտնէք 

պատմական արդարութիւն ձեւակերպումը: Ինչպէ՞ս կարելի է ըսել, թէ այս Համահայկական 

հռչակագիրը չի համապատասխաներ Անկախութեան հռչակագիրին եւ խօսիլ այն մասին, որ 

պատմական արդարութիւն ձեւակերպումը սխալ է, երբ Անկախութեան հռչակագիրին մէջ այդ 

ձեւակերպումը կայ: Այդպիսի մարդու մը համար նման բաներ ըսելը լուրջ չէ: Ես գիտեմ, որ ան 

խելացի քաղաքական գործիչ է, սակայն ես միշտ ըսած եմ, որ ան կրնայ 10 հաստատում ընել, 

որոնցմէ 8-ն շատ ճիշդ կ՛ըլլան, իսկ մնացած երկուքը այնպէս պահուած կ՛ըլլան այդ 10-ին մէջ, 

որ ամբողջութեամբ կ՛աղաւաղեն այն իմաստն ու նպատակը, որուն համար այդ 

ձեւակերպումները բերուած են: Հիմա ասիկա այդ դէպքերէն մէկն է», ընդգծեց ան: 

Անդրադառնալով առաջին նախագահի այն դիտարկումին, թէ Համահայկական հռչակագիրին 

մէջ կարելի չէ խօսիլ համազգային միասնականութեան մասին` Ռուստամեան յիշեցուց, որ նոյն 

Անկախութեան հռչակագիրին մէջ կը խօսուի համազգային իղձերու, երազանքներու մասին: 

«Տէր Պետրոսեան կը պնդէ, որ Համահայկական հռչակագիրը պէտք է դրուէր հանրաքուէի, 

որմէ ետք միայն կարելի կ՛ըլլար ըսել, թէ անիկա կ՛արտայայտէ ամբողջ հայ ժողովուրդին 

կամքը: Ի՞նչ է, Անկախութեան հռչակագիրը հանրաքուէի՞ դրուած է: Ոչ, սակայն այնտեղ կը 

խօսուի հայ ժողովուրդի միասնական կամքին մասին», ըսաւ Ռուստամեան: 

Ան ընդգծեց, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը կարելիութիւն է Հայ դատի գործընթացի 

շարունակութեան ճիշդ ուղղութիւնը հասկնալու համար: «Ասիկա կարելիութիւն է, որ մենք 

հասկնանք, թէ ինչպէ՛ս պէտք է ընենք, որ աշխարհն ալ մեզի ճիշդ հասկնայ, ճիշդ ընկալէ: Այս 

բաժինով ես համաձայն եմ: Սակայն պէտք չէ հրաժարիլ քու կենսական իրաւունքներէդ: Մենք 
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կ՛ըսենք, որ մեր ազգը անանցանելի իրաւունքներ ունի, իսկ այդ իրաւունքներուն պաշտպանը 

պէտք է դառնայ հայ ժողովուրդը, որուն յենարանն է անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը», 

նշեց Ռուստամեան: 

Ան Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին նախագահին յորդորեց նստիլ եւ մէկ անգամ 

ուշադրութեամբ կարդալ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Համահայկական հռչակագիրը: 

Պատգամաւորը նաեւ տեղեկացուց, որ ՀՅԴ-ն անմիջականօրէն մասնակցած է Համահայկական 

հռչակագիրի մշակման` ընդգծելով, որ Լեւոն Տէր  Պետրոսեանի քննադատութիւնը ուղղուած էր 

նաեւ ՀՅԴ-ին: 

Նուլընտ Ընդգծեց Հայաստանի Արձանագրած 

Նուաճումները 

Եւրոպայի եւ Եւրասիոյ հարցերով Միացեալ 

Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի 

օգնական Վիքթորիա Նուլընտ, Չորեքշաբթի օր 

հանդիպումներ ունեցած է Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

եւ արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեանի հետ: 

Նախագահ Սարգսեան ողջունած է 

բարձրաստիճան հիւրը եւ յոյս յայտնած, որ 

Նուլընտի այցելութիւնը Երեւան նոր շունչ կը 

հաղորդէ  հայ-ամերիկեան բարձր մակարդակի երկխօսութեան: Հանրապետութեան 

նախագահին համոզումով, այսպիսի այցելութիւնները լաւ կարելիութիւն են, քննարկելու 

ինչպէս երկկողմանի օրակարգի, այնպէս ալ շրջանային հարցեր եւ միացեալ լուծումներ 

փնտռելու գոյութիւն ունեցող խնդիրներուն: 

Հանրապետութեան նախագահը յոյս յայտնած է, որ Հայաստանի մէջ Միացեալ Նահանգներու 

նոր դեսպան Ռիչարտ Միլզ, որուն հետ վերջերս հանդիպած է, նոյնպիսի աշխուժութեամբ կը 

շարունակէ իր նախորդին, Ճոն Հեֆըրնի գործը` մեծ ներդրում  ունենալով հայ-ամերիկեան 

բարեկամական յարաբերութիւններու ամրապնդման գործին մէջ: 

Սերժ Սարգսեան ընդգծած է, որ Հայաստան մեծապէս կարեւոր կը նկատէ Միացեալ 

Նահանգներու  դերակատարութիւնը մեր շրջանին մէջ  անվտանգութեան եւ կայունութեան 

պահպանման գործին մէջ, յատկապէս իբրեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահող 

երկիր, Միացեալ Նահանգներու աշխուժ մասնակցութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

խաղաղ լուծման հոլովոյթին մէջ: 

Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է բարեկամ Միացեալ Նահանգներու 

կառավարութեան` անկախութենէն ի վեր Հայաստանին ցուցաբերուած աջակցութեան համար: 

Վիքթորիա Նուլընտ գոհունակութեամբ խօսած է Հայաստան այցելութեան ծիրին մէջ, 

պետական մարմիններու եւ քաղաքացիական հասարակութեան ներկայացուցիչներուն հետ 

ունեցած իր հանդիպումներուն մասին: Ան ընդգծած է, թէ Միացեալ Նահանգներ 
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պատրաստակամ են քննարկելու Հայաստանին Միացեալ Նահանգներու  հետագայ 

աջակցութեան կարելիութիւնները: Նուլընտ նշած է, որ իր երկիրը խորապէս շահագրգռուած է 

օգտակար ըլլալու Հայաստանին` տնտեսութեան զարգացման, բարեփոխումներու եւ 

ժողովրդավարութեան, քաղաքացիական հասարակութեան կայացման հարցերուն մէջ եւ 

ընդգծած է վերոյիշեալ ուղղութիւններով Հայաստանի մէջ արձանագրուած դրական 

ձեռքբերումները: Ան շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանին` խաղաղութեան եւ 

անվտանգութեան պահպանման ուղղուած միջազգային հաւաքական ջանքերուն, 

մասնաւորապէս Քոսովոյի եւ Աֆղանիստանի խաղաղապահ գործողութիւններուն շահագրգիռ 

մասնակցութեան համար: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 

բանակցային հոլովոյթին մէջ գոյութիւն ունեցող մտահոգութիւններուն վերաբերեալ, քննարկած 

են բանակցութիւնները ի նպաստ շրջանի խաղաղութեան եւ կայունութեան արդիւնաւէտ 

շարունակելու կարելիութիւնները: 

Հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուած է նաեւ միջազգային եւ շրջանային 

խնդիրներուն, մարտահրաւէրներուն, Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան 

օրակարգային հարցերուն, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով 

Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ նախատեսուած ձեռնարկներուն: 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարը բարձր գնահատած է 

Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ հաստատուած բարեկամական 

գործընկերութիւնը եւ յոյս յայտնած, որ միացեալ ջանքերով երկկողմանի համագործակցութիւնը 

աւելի ամրապնդուի եւ խորանայ: 

Շնորհակալութիւն յայտնելով ընդունելութեան համար` Վիքթորիա Նուլընտ նշած է, որ 

Միացեալ Նահանգներ մեծ կարեւորութիւն կու տան տարբեր մարզերու մէջ Հայաստանի հետ 

համագործակցութեան զարգացման եւ պատրաստ են յաւելեալ ջանքեր գործադրելու այդ 

ուղղութեամբ: 

Զրոյցին ընթացքին քննարկուած են երկկողմանի յարաբերութիւններու ընդլայնման 

ուղղութեամբ ձեռնարկուելիք միացեալ քայլերը: 

Անդրադարձ կատարուած է հայ-ամերիկեան տնտեսական գործակցութեան զարգացման 

հեռանկարներուն, միացեալ նախագիծերու  իրականացման եւ ներդրումներու խրախուսման: 

Այս առումով կարեւոր նկատուած են երկու երկիրներուն միջեւ իրաւական-պայմանագրային 

դաշտի ընդլայնման ուղղութեամբ իրականացուող աշխատանքները, մասնաւորապէս 

Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ առեւտուրի եւ ներդրումներու  շրջանակային 

համաձայնագիրի մշակումը: 

Երկուստեք դրական գնահատուած է 2013 թուականին մուտքի արտօնագրային դրութեան  

դիւրացման շուրջ Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարներուն  միջեւ ձեռք բերուած համաձայնութիւնը այս տարուան  1 յունուարէն ուժի 

մէջ մտնելը: 

Հանդիպումին ընթացքին միտքեր փոխանակուած են  միջազգային եւ շրջանային հրատապ 

խնդիրներու, ուքրանական ճգնաժամի եւ միջին արեւելեան զարգացումներուն  շուրջ: 
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Ղարաբաղեան տագնապի բանակցային հոլովոյթի քննարկման ծիրին մէջ, նախարար 

Նալբանդեան եւ Նուլընտ համակարծիք եղած են, որ պէտք է կարելի բոլոր ջանքերը գործադրել 

տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման համար, միջազգային իրաւունքի, ուժի եւ ուժի 

սպառնալիքի չկիրարկման, հողային ամբողջականութեան եւ ժողովուրդներու  ինքնորոշման 

սկզբունքներու հիման վրայ: Այս առումով նախարար Նալբանդեան կարեւոր նկատած է իբրեւ 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ, Միացեալ Նահանգներու ներդրումն ու 

դերակատարութիւնը: 

Էդուարդ Նալբանդեան խնդրած է իր ողջոյններն ու բարեմաղթանքները փոխանցել արտաքին 

գործոց նախարար  Ճոն Քերիին եւ վերահաստատած է Երեւան այցելելու անոր ուղղուած 

հրաւէրը: 

Վիքթորիա Նուլընտի եւ լրագրողներուն միջեւ   Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցած զրոյցին 

ընթացքին լրագրողները մասնաւորապէս հետաքրքրուած են անոր Ազրպէյճանի մէջ ըրած 

յայտարարութեամբ:   Յայտնենք, որ, ըստ ազրպէյճանական աղբիւրներու, Նուլընտ Պաքուի մէջ 

յայտարարած էր, թէ իբրեւ  մարդասիրական քայլ, Հայաստան պէտք է Ազրպէյճանին 

վերադարձնէ գերիներ Շահպազ Կուլիեւը եւ Տիլհամ Ասքերովը: Լրագրողները հարցուցած են` 

արդեօք կը դատապարտէ՞ զինադադարը խախտելու Ազրպէյճանի գործողութիւնները, եւ 

արդեօք ներթափանցողներու գործողութիւնները չի՞ նկատեր իբրեւ քրէական յանցանք, 

Նուլընտ  պատասխանած է. «Մեզի համար շատ մտահոգիչ են սահմանագիծին վրայ  

բռնութիւնները, ատիկա իմ այցելութեանս  ընթացքին ըսած եմ թէ՛ Ազրպէյճանի եւ թէ՛ 

Հայաստանի նախագահներուն: Մենք կ՛ուզենք, որ ըլլան հանգիստ ժամանակներ: Ես խօսած եմ 

Ալիեւի եւ Սարգսեանի հետ ոչ ոքի օգուտ բերող արիւնահեղութեան դադրեցման մասին: Կը 

յուսանք, որ յառաջիկային կ՛ըլլայ  խաղաղութիւն, ի շահ բոլոր զինուորներուն, ի շահ 

շրջանային կայունութեան: Սոսկալի յանցանքը, որ տեղի ունեցած է, անշուշտ,  յանցանք էր, 

բայց կոչ կ՛ուղղեմ պատկան կողմերուն, կատարել այդ մարդասիրական  արարքը»: 

Լրագրողները հարցում ուղղած են Նուլընտին  հայ-թրքական արձանագրութիւններուն մասին` 

շեշտելով, որ Հայաստանի նախագահը յետս կոչած է զանոնք Ազգային ժողովէն, ուրեմն 

կարելի՞ է ըսել, որ հոլովոյթը աւարտած է, թէ՞ կրնան ըլլալ այլ հոլովոյթներ: Նուլընտ 

պատասխանած է. «Մենք հաւատացած ենք, որ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ 

յարաբերութիւններու բնականոնացումը կարեւոր է շրջանային խաղաղութեան եւ 

կայունութեան համար, եւ մենք կը խթանենք այդ բնականոնացման ուղղուած իւրաքանչիւր 

ջանք: Կարեւոր է, որ Հայաստան դուրս չէ եկած այդ հոլովոյթէն»: Հարցումին, թէ ինչպէ՞ս 

կ՛անուանէ իր այցելութիւնը Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, Նուլընտ պատասխանած է. 

«Շատ յուզիչ պահեր եղան 1915 թուականի յուշահամալիրին մէջ, ատիկա իմ այցելութեանս  

կարեւոր մասն էր»: 

Արդարեւ, Նուլընտ Չորեքշաբթի օր այցելած է Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 

Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր: Այս մասին կը տեղեկացնէ Հայաստանի մէջ Միացեալ 

Նահանգներու դեսպանատան թուիթըրեան էջը: Այլ մանրամասնութիւններ չեն հաղորդուած: 

Յիշեցնենք, որ 2010 թուականին Ծիծեռնակաբերդ այցելած էր նաեւ Միացեալ Նահանգներու 

օրուան արտաքին գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն: Այդ մասին տարածուած 

հաղորդագրութեան մէջ Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը նշած էր, որ «արտաքին 

գործոց նախարարը անձնական  այցելութեամբ եղաւ Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ` 

իր յարգանքի տուրքը մատուցելու 1.5 միլիոն հայերուն, որոնք իրենց կեանքը կորսնցուցին 

1915 թուականին»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Արդարները Հայերու Համար 

Հայոց Մեծ Եղեռնի յուշահամալիրի կեդրոնական ճեմուղու ձախ կողմի վրայ հարիւր մեթր 

երկարութեամբ յուշապատն է, որուն վրայ փորագրուած են արեւմտեան Հայաստանի՝ ցեղասպանութենէն 

առաւել տուժած 52 բնակավայրերու անունները՝ Մուշ, Կարին, Մալաթիա... անուններն այն վայրերու, ուր 

կոտորած տեղի ունեցած է: 

1996-էն յուշապատի վերջնամասի պատի հակառակ կողմին վրայ, ամփոփուած են Հայոց 

Ցեղասպանութեան դէմ բողոքի ձայն բարձրացուցած հասարակական-քաղաքական գործիչներու եւ 

մտաւորականներու (Արմին Վեգնէր, Հեդուիգ Բիւլ, Հենրի Մորգենդաու, Ֆրանց Վերֆել, Յոհաննէս 

Լեփսիւս, Ջեմս Բրայս, Անատոլ Ֆրանս, Ջակոմո Գորինի, Բենեդիկտոս хv, Ֆրիտյոֆ Նանսէն, Ֆայէզ Էլ 

Ղուսէյն, Քարէն Եփփէ) շիրիմներէն բերուած հողով սափորները: 

Այս յօդուածաշարով պիտի ներկայացնենք այդ արդարներու ամփոփ կենսագրականները եւ անոնց բերած 

ծառայութիւնները՝ հայութեան: 

 ՀԵՆՐԻ ՄՈՐԿԵՆԹԱՈՒ  

1854-1946 
 «ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԱՆՈՒՂՂԵԼԻ ԵՆ» 

Ծիծեռնակաբերդի Յիշատակի պատին արձանագրուած ամենայայտնի 

անուններէն մէկը Հենրի Մորկենթաուն է: Ան ազգութեամբ հրէայ է, ծնած է 

1854 թուականին, (մահացած է 1946ին) Գերմանիոյ Մաննհէյմ քաղաքին մէջ: 

Մորկենթաու տեղափոխուած է ԱՄՆ, ստացած է իրաւաբանական կրթութիւն 

եւ աշխատած է իբրեւ դիւանագէտ: 1913-1916 թուականներուն եղած է ԱՄՆ-ի 

դեսպանը Թուրքիոյ մէջ: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն 

ներկայացուցած է նաեւ Անգլիոյ, Ֆրանսայի, Ռուսիոյ, Պելճիքայի շահերը այդ 

երկրին մէջ: 

Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ դեսպան ըլլալ Թուրքիոյ մէջ, կը 

նշանակէր ականատես ըլլալ դժոխային գործողութիւններուն եւ ստիպուած 

ըլլալ հանդիպիլ, շփուիլ, բանակցութիւններ վարել (նաեւ՝ ժպտալ ու ձեռք 

սեղմել) այն անձերուն հետ, որոնք ծրագրած եւ իրականացուցած էին 

մարդկութեան պատմութեան առաջին դիւային ոճիրը, ջանք ու ճիգ գործադրած կանխելու, 

տառապեալներու վիճակը գոնէ քիչ մը թեթեւցնելու համար: 

Մորկենթաու ձգած է յուշագրական ժառանգութիւն, որուն միջոցով մինչեւ օրս անհերքելի 

փաստագրական նիւթ մատուցած է Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ: Ի պաշտօնէ Մորկենթաու 

տեղեկատւութիւն ստացած էր Անատոլիայի խորքերէն եւ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ գործող 

ամերիկեան հիւպատոսներէն, քարոզիչներէն եւ այլ անձերէֈ Ան կը շփուէր տեղի հայութեան եւ այլ 

երկիրներու դիւանագէտներու հետ ու իրադարձութիւններէն տեղեակ էր առաւել, քան ոեւէ այլ մէկը: 

Անոր վկայութիւնները, անժխտելի ապացոյցի արժէք ունին, իսկ վերլուծութիւնները, որոնց միջոցով 

մերկացուցած է թրքական ժխտումներու, պատճառաբանութիւններու եւ արդարացումներու 

նենգապատիր սնանկութիւնը, կը հիմնաւորեն, իրատես, անաչառ եւ խորաթափանց մօտեցումը: 

Հարկ է նշել նաեւ, որ Մորկենթաուի վկայութիւնները ունին նաեւ այլ՝ յոյժ կարեւորութիւն: 

Ցեղասպանութեան անմիջական կազմակրեպիչներէն ան հանդիպած է Թալիաթին, Էնվէրին, Խալիլ 

պէյին: Յուշագրութիւններուն մէջ հատուածներ զետեղած է անոնց հետ ունեցած զրոյցներուն մասին, 
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որոնց ժամանակ հարց բարձրացուցած է տեղահանութեան եւ սպանդի մասին, փորձած է կանխել 

ահաւոր եղեռնը: Ինչպէս գիտենք՝ ապարդիւն եւ անօգուտ: 

Ամերիկա վերադառնալով՝ Մորկենթաու իր տեսածը, լսածն ու գիտցածը յանձնած է թղթին, 

հրապարակած է «Հայկական ջարդերու առթիւ» (1918), «Ինչո՞ւ պէտք է կործանել Օսմանեան 

կայսրութիւնը» (1918), «Հայաստանը կը Կանչէ» (1918), «Կ՛ոչնչանա՞յ արդեօք Հայաստանը» (1920), 

«Հայերու կոտորածները 1915-ին» (1922) յօդուածները եւ «Բոսֆորի գաղտնիքները. 1913-1916» (1918), 

«Հայաստանի ողբերգութիւնը» (1918), «Դեսպան Մորկենթաուի յուշերը» (1919) գիրքերը, որոնք յոյժ 

կարեւոր ու հաւաստի տեղեկութիւններ կը պարունակեն Մեծ Եղեռնի մասին: Ահա թէ ինչ գրած է 

Մորկենթաու. «Տեղահանման իսկական նպատակը կողոպուտն ու ոչնչացումն էր. իրօք, կոտորածի նոր 

մեթոտ էր: Եթէ թրքական իշխանութիւնները հրաման կ՛արձակէին այդ աքսորներու մասին, անոնք 

փաստօրէն մահուան դատավճիռ իրագործած էին ողջ ազգի մը նկատմամբ: Անոնք ատիկա հիանալի 

հասկցած էին եւ իմ հետս ունեցած խօսակցութիւններուն ժամանակ չէին փորձած թաքցնել այդ փաստը… 

Ցանկացած ճանապարհ կը տանէր դէպի մահ»: 

«…Անհեթեթ են թուրք կառավարութեան այն հաւաստիացումները, թէ իրենք մտադիր են հայերը 

բնակեցնել նոր վայրերու մէջ: Էնվէրի եւ Թալիաթի իսկական նպատակն էր բնաջնջել հայերը»: 

Այն, ինչ տեսած, զգացած ու հասկցած էր Մորկենթաու, ահաւոր էր: Ահաւոր էր նաեւ այն դաժան 

հետեւութիւնը, որուն յանգած է ան, որ, սակայն, իրողութիւնն էր. «Համոզուած եմ, որ մարդկութեան ողջ 

պատմութեան մէջ չկան այնքան զարհուրելի փաստեր, ինչքան այս կոտորածը: Անցեալին կատարուած 

մեծ ջարդերն ու հալածանքները գրեթէ աննշան կը թուին 1915 թ. հայ ազգի կրած տառապանքներուն 

նկատմամբ»: 

Նախախնամութեան կամքով’ Մորկենթաու ապրեցաւ աւելի քան իննսուն տարի, տեսաւ Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմը, ֆաշիստներու վայրագութիւններն ու իր ցեղի բնաջնջումը, որ չափերով 

առաւել էր, քան հայոց կոտորածը թուրքերու կողմէ (եթէ, ի հարկ է, թոյլատրելի է նման 

համեմատութիւնները), բայց նոյնպէս վայրագ էին ու անմարդկային՝ նպատակը, գործադրման ձեւերն ու 

մեթոտները:  Մորկենթաու տեսաւ իր ժողովուրդի սպանդը: Ուշագրաւ է, որ անոնցմէ տարիներ առաջ՝ 

Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ, ան բացայայտ մեղադրանքներ շպրտած է գերմանացիներու 

հասցէին՝ նշելով, որ անոնք մեղքի զգալի մաս ունին այդ ոճրագործութեան մէջ: Ան համոզուած էր, որ 

նոյնն են գերմանացիներուն եւ թուրքերուն ռազմաքաղաքական մտածողութիւնն ու սկզբունքները, նոյնն 

են գործելաոճն ու մեթոտները: Ժամանակը ցոյց տուաւ, որ Մորկենթաու այնքան ալ չէր սխալած: 

Մորկենթաու իր հայանպաստ գործունէութիւնը շարունակած է նաեւ աշխատանքէն հրաժարելէ եւ 

Ամերիկա վերադառնալէ ետք: Ան եղած է Ամերիկեան օգնութեան կոմիտէի (Ամերկոմ) փոխնախագահ, 

աշխուժօրէն մասնակցած է շարք մը նպաստամատոյց կազմակերպութիւններու աշխատանքներուն, 

բարեգործական ձեռնարկներու, միջազգային «Ոսկեղէն կանոններու» ձեռնարկներուն, նոյնիսկ 

ներկայացուցած է հայերուն Ամերիկա բնակեցնելու գաղափարը, գործունէութիւն ծաւալած է Ազգերու 

լիգային մէջ, դիւանագիտական ոլորտներու մէջ, աշխուժօրէն աջակցած է նախագահ Ուիլիսընի 

գործունէութեան, կատարած հայանպաստ բազում այլ քայեր։ 

Իսկ այն, որ դեսպան եղած տարիներուն Մորկենթաու տքնած է յանուն հայութեան եւ իր 

յուշագրութիւններով մեծապէս նպաստած եւ կը նպաստէ պատմական իրողութեան ճանաչման, լիուլի 

բաւարար են, որպէսզի անոր անունը արժանաւորուի եւ յաւերժանայ Ծիծեռնակաբերդի Յիշատակի 

պատի քարեղէն պահոցներէն մէկուն վրայ:  

Պատրաստեց`  
Քուէյթի Ազգային Վարժարանի տնօրէն 

Մանուկ Մանուկեան 
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Այսու կու գանք տեղեկացնել մեր համայնքի սիրելի զաւակներուն, որ Փետրուար 28ին շրջանս 

պիտի այցելէ ARI ِ)Artsakh Roots Investments) ընկերութեան պատուիրակութիւնը, 

գլխաւորութեամբ Լ.Ղ.Հ. Վարչապետ Պրն. Արայիկ Յարութիւնեանի: Անոնք մասնաւոր 

հանդիպումներ պիտի ունենան Քուէյթի մէջ ապրող հայ գործարարներուն հետ եւ առաջարկեն 

անոնց մասնակցութիւնը ARIի ծրագիներուն:  

Ազդարար պարբերականի միջոցով ձեր նկատառման կը յանձնենք ARI ընկերութեան 

գործառոյթը, ծրագրերն ու նպատակները:  

Ընկերութեան հիմնական համոզումը այն է, որ ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն 

ներկայացնող երկու շրջաններ՝ Քաշաթաղն ու Շահումեանը պէտք չէ թոյլ տանք, որ 

սակարկութեան նիւթ ըլլան: Հարաւային Քաշաթաղը շատ բերրի է, ջրառատ, գաղջ 

միջերկրականեան կլիմայ ունի: Իսկ հիւսիսային Քաշաթաղը ալպեան գօտիին նման, ունի 

մարգագետիններ եւ շատ յարմար է կենդանաբուծութեան: Քարվաճառը եւս սքանչելի 

արօտավայրեր ունի, կենդանաբուծութեան համար նոյնպէս ձեռնտու շրջան մըն է:  

«Մենք համոզուած ենք, որ այդ շրջանի տնտեսական ողնասիւնը պէտք է ըլլայ 

գիւղատնտեսութիւնը»: 

Վերոնշեալ ծրագիրը թափ առաւ մասնաւորաբար լիբանանահայ գործարարներու ջանքերով, 

սակայն ստեղծուեցաւ ընկերութիւն մը Կիպրոսի մէջ (որպէսզի այն ոչ թէ միջին արեւելեան, այլ 

եւրոպական ընկերութիւն մը ըլլայ):  

Ընկերութեան անունը օրին որոշուեցաւ ARI (Artsakh Roots Investment):  

Ներդրումներու կանոններն ու պայմանները 

Գումարները կը ներդրուին ընկերութեան մէջ, ընկերութիւնը պայմանագիր կը կնքէ Ագրոֆոնտ 

ընկերութեան հետ (գիւղատնտեսութեան աջակցող պետական հիմնադրամ), եւ գումարներ կը 

փոխանցէ անոր, ճշդուած նպատակներու համար: Պետութիւնը պայմանագրութեան մէջ կը 

ներկայանայ իբրեւ երրորդ կողմ, իբրեւ երաշխաւոր: Գործարարները իրնեց գումարները փոխ 

կու տան ընկերութեան երեք կամ աւելի տարիներու վրայ:  

 

Ինչպէ՞ս ծնաւ Արցախի մէջ ներդրումներու սիստեմ ստեղծելու գաղափարը: 

Արցախի համար ցարդ կատարուած աշխատանքները, Արցախ Ֆոնտի ճամբով, թէեւ շատ 

օգտակար էին, բայց բարեսիրական աշխատանքներով  կարելի չէ երկիր մը տնտեսութիւնը 

վերականգնէ: Ուրեմն պէտք էր յստակ գործարարական ոլորտով մօտենալ հարցին եւ 

ներդրումներ կատարել տնտեսութեան մէջ:  
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Հիմնական համոզումը այն էր, որ ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն ներկայացնող երկու 

շրջանները՝ Քաշաթաղն ու Շահումեանը պէտք չէ թոյլ տանք, որ սակարկութեան նիւթ ըլլան: 

Հարաւային Քաշաթաղը շատ բերրի է, ջրառատ, գաղջ միջերկրականեան կլիմայ ունի: Իսկ 

հիւսիսային Քաշաթաղը ալպեան գօտիին նման, ունի մարգագետիններ եւ շատ յարմար է 

կենդանաբուծութեան: Քարվաճառը եւս սքանչելի արօտավայրեր ունի, կենդանաբուծութեան 

համար նոյնպէս ձեռնտու շրջան մըն է:  

Ուրեմն մենք համոզուած ենք, որ այդ շրջանի տնտեսական ողնասիւնը պէտք է ըլլայ 

գիւղատնտեսութիւնը: 

Ինչպէ՞ս ստեղծուեցաւ ARI-ն: Ինչպէ՞ս եղան առաջին  քայլերը:  

2009 թուականի ամրան կարելի եղաւ համոզել շուրջ 18  գործարարներ Լիբանանի մէջ, երթալու 

եւ այցելելու այդ շրջանները, որպէսզի իրենց աչքերով տեսնեն, թէ ինչ կարելի է կատարել 

այնտեղ:  

Խնդրուած էր վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեանէն, որ խօսի Արցախի պետութեան 

տեսլականի մասին, իրենց մշակելիք օրէնքներուն մասին, ծրագիրներուն մասին, որպէսզի ինչ 

որ պիտի ընենք համահունչ ըլլայ իրենց ընդհանուր քաղաքականութեան հետ: Պրն. Վարչապետ 

առաջարկեց, որ եթէ նպատակը երկրի տնտեսութեան զարկ տալն ու տեղւոյն վրայ ապրող 

գիւղացիներու տնտեսութիւնը բարելաւել, ապա պէտք է աջակցիկ պետական հովանաւորութիւն 

վայելող եւ գիւղատնտեսական հարցերով զբաղող հիմնադրամին՝ Ագրոֆոնտին:  

Վերոնշեալ ծրագիրը թէեւ թափ առաւ մասնաւորաբար լիբանանահայ գործարարներու 

ջանքերով, սակայն ստեղծուեցաւ ընկերութիւն մը Կիպրոսի մէջ (որպէսզի այն ոչ թէ միջին 

արեւելեան, այլ եւրոպական ընկերութիւն մը ըլլայ):  

Ընկերութեան անունը օրին որոշուեցաւ ARI (Artsakh Roots Investment): Այն կը պատկանի 

մասնաւոր ընկերութեանց շարքին, հետեւաբար պետութեան կողմէ պարտադրուած օրէնքները 

նուազագոյն են եւ կառավարման մեքանիզմը դիւրին է:  

Ի՞նչ են ներդրումներու կանոնները, պայմանները: 

Գումարները կը ներդրուին ընկերութեան մէջ, ընկերութիւնը պայմանագիր կը կնքէ Ագրոֆոնտ 

ընկերութեան հետ, եւ գումարներ կը փոխանցէ անոր, ճշդուած նպատակներու համար: 

Պետութիւնը պայմանագրութեան մէջ կը ներկայանայ իբրեւ երրորդ կողմ, իբրեւ երաշխաւոր: 

Գործարարները իրնեց գումարները փոխ կու տան ընկերութեան երեք կամ աւելի տարիներու 

վրայ, ընկերութիւնը իր գումարները փոխ կու տայ Ագրոֆոնտին երեք տարիով, իսկ Արցախի 

պետութիւնը կը կանգնի այդ տրուած գումարներուն երաշխաւորողը կը դառնայ:  

Որքա՞ն են տրուող տոկոսները: 

Ագրոֆոնդը ARIին կը վճարէ 9 տոկոս, որոնցմէ 6 տոկոսը կը տրուի բաժնետէրերուն, իսկ 3 

տոկոսը նախատեսուած է ընկերութեան ծախսերուն:   
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Թեմի Կիրակնօրեայ Վարժարաններու 

Ուսուցչական Կազմերու Միօրեայ Համագումար 

Յունուար 24-ին Ազգային առաջնորդարանի «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր 

Ղազարեան»սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Արեւմտեան թեմի եկեղեցիներուն 

կիրակնօրեայ վարժարաններու ուսուցչական միօրեայ համագումար: 

Կիրակնօրեայ վարժարաններու Վարիչ մարմինի ատենապետ Րաֆֆի Թորոսեան, որ 

կը վարէր համագումարը, հրաւիրեց համաատենապետ Յակոբ Ջաղացպանեանը, որ 

շեշտեց մաքուր նկարագիրի տէր սերունդ մը պատրաստելու կարեւորութիւնը  հայ 

ազգի յարատեւման մէջ: 

Պօղոս աբղ. Թինքճեան ներկայացուց օրուան հոգեւոր խորհրդածութիւնը, որմէ ետք 

Գարեգին քհնյ. Պետուրեանը ներկայացուց օրուան յատուկ տօնին «Կոստանդնուպոլսոյ 

Տիեզերական ժողով»-ին իմաստն ու կարեւորութիւնը Հայաստանեայց Առաքելական 

եկեղեցւոյ դաւանանքին մէջ, շեշտելով,  որ կիրակնօրեայ վարժարանի ուսուցիչին 

պարտականութիւնն է կրօնական եւ ազգային նկարագիր դրոշմել մանուկին հոգիին 

մէջ: 

Խաչիկ սրկ. Շաննագեան ներկայացուց «Օգտագործել համացանցի աղբիւրներ, որոնք 

օգտակար են մեր կիրակնօրեայ վարժարաններուն» նիւթը: 
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Զեփիւռ Յովհաննէսեան բացատրութիւն տուաւ Տեառնընդառաջի մասին, ապա 

անդրադարձաւ  մանուկի մը մտային դաստիարակութեան կարեւորութեան վրայ: 

Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան` որպէս Սրբադասութեան 

Յանձնախումբի անդամ, իր ելոյթին մէջ լուսաբանութիւններ տուաւ Ցեղասպանութեան 

100-ամեակի եւ 1.5 միլիոն նահատակներու սրբադասման մասին, յայտնելով, որ 23 

ապրիլ 2015-ին տեղի պիտի ունենայ սրբադասման արարողութիւնը Հայաստանի մէջ: 

Սրբազանը  նաեւ նկատել տուաւ, որ հետագային, հաւաքական սրբադասման կողքին, 

պիտի կատարուին անհատական եւ խմբային սրբադասումներ: 

Իր խօսքի աւարտին սրբազանը բարձր գնահատեց թեմի կիրակնօրեայ 

վարժարաններուն առաքելութիւնը եւ ուսուցչական կազմերուն նուիրումը  եւ 

թելադրեց, որ հաւատքով, նուիրումով ու սերտ գործակցութեամբ շարունակեն իրենց 

առաքելութիւնը: 

Լուսին Տինքի Հեղինակած 

«Սարոյեան Լենտ» Շարժանկարը 

Յունուար 31-ին, Փարիզի մէջ, «Անաքօ» 

տափանաւուն վրայ տեղի ունեցաւ Լուսին Տինքի  

«Սարոյեան լենտ» ժապաւէնի ցուցադրութիւնը: 

Ժապաւէնին ներածականը կատարեց փրոֆ. 

Տիգրան Գույումճեան: 

Հարկ է նշել, որ բաւական անդրադարձ 

կատարուած է Սարոյեանի Հայաստան 

այցելութեան մասին: Սակայն Թուրքիոյ եւ անոր 

ծնողներուն ծննդավայր Պիթլիս այցելութիւնը մնացին անարձագանգ հակառակ Պետրոս 

Զոպեանի հրատարակած գիրքին` «Դէպի Պիթլիս` Ուիլիըմ Սարոյեանի հետ» եւ Սարոյեանի 

հեղինակած «Պիթլիս» թատերախաղին: Այս աշխատութիւններու Պոլսոյ մէջ 

հրատարակութիւնը եւ Լուսին Տինքի ժապաւէնը կու գան վերարծարծելու Սարոյեանի 

ինքնութեան փնտռտուքի եւ գրական ստեղծագործութեան կարեւոր ներշնչումի աղբիւրներէն 

մէկուն մասին անդրադարձը: 

Լուսին Տինք` Հրանդ Տինքի եղբօր դուստրը, Սարոյեանի մասին իր ժապաւէնը նկարահանած է 

Հրանդ Տինքի սպանութենէն ետք: Սարոյեանի ինքնութեան հարցադրումը, 

«ուխտագնացութիւնը դէպի իր ծնողներուն ծննդավայրը, Արեւմտահայաստան վերադարձը` 

գեղարուեստական ճամբով կ՛իւրացուի երիտասարդ շարժադիրին կողմէ:  «Սարոյեան լենտ» 

շարժանկարը այժմէական է նաեւ, որովհետեւ ներկայիս Արեւմտահայաստան այցելութիւնը 

ընդհանրացած երեւոյթ է, սակայն Սարոյեան եղած է այն առաջին արկածախնդիրը, կամ` այն 

առաջիններէն մէկը, որ յանդգնած է այդ քայլին դիմելու: 

«Սարոյեան լենտ» շատ զգայուն եւ նրբին կերպով շարժագրուած է: Սարոյեան տիպարը կը 

տեսնենք` կա՛մ ետեւէն դիտուած, կա՛մ անոր ստուերին միջոցով: Խորհրդածութիւններու 

ճանապարհորդութիւն մըն է, որուն ընթացքին խօսք կը տրուի թուրք լուսանկարիչ Ֆիքրեթ 
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Օթեամին, որ  կը վկայէ ճամբորդութեան մասին, եւ` Տիգրան Գույումճեանին, որ 

կ՛անդրադառնայ Սարոյեան տիպարին: 

«Սողոմոն Թեհլիրեան» Կոմիտէի 

ՀՅԴ 125-Ամեակի Տօնակատարութիւն 

Կազմակերպութեամբ Ֆրեզնոյի «Սողոմոն 

Թեհլիրեան» կոմիտէին, Կիրակի, 25 յունուար 2015-

ին, Հայ կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ 

յեղափոխական դաշնակցութեան 125-ամեակի 

տօնակատարութիւնը` Եդուարդ Մկրտիչեանի 

հանդիսավարութեամբ: Մկրտիչեան, սրամիտ 

կատակներով հանդիսութեան բացումը յայտարարելէ ետք, հրաւիրեց ՀՄԸՄ «Սասուն» 

մասնաճիւղի սկաուտ քոյրերն ու եղբայրները` դրօշակի արարողութիւն կատարելու: 

Անոնք, կատարեալ կարգապահութեամբ կատարելէ ետք դրօշակի արարողութիւնը, 

մեկնաբանեցին ամերիկեան եւ հայկական քայլերգները` բուռն ծափերու տարափին 

տակ բաժնուելով բեմէն եւ գրաւելով իրենց տեղերը: 

Հանդիսավարը, ոգեւորուած, բեմ հրաւիրեց խմբապետական կազմը եւ 

հանդիսականներուն դառնալով` ըսաւ. «Ասոնք են մեր ապագան եւ յոյսը, որոնք 

նուիրուած են դաստիարակելու նորահաս սերունդը: Ապրի՛ք»: Ապա բեմ հրաւիրեց ՀՅԴ 

կոմիտէի ներկայացուցիչ Պօղոս Հանտեանը, որ իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնելէ 

ետք, անդրադարձաւ ՀՅԴ կազմակերպչական աշխատանքի զանազան երեւոյթներուն եւ 

Դաշնակցութիւնը նմանցուց պտղատու ծառի մը` շեշտելով, որ` «այսօր համախմբուած 

ենք միասնաբար ոգեկոչելու ՀՅԴ-ի 125-ամեակը»: 

Վահան Տէրեանի Ծննդեան 

130-Ամեակի Նշում 

Փետրուար 9-ին Գանձայի մէջ, Վահան Տէրեանի 

տունթանգարանի երդիքին տակ, տեղի ունեցաւ ձեռնարկ մը` 

նուիրուած Վահան Տէրեանի ծննդեան 130-ամեակին: 

Ձեռնարկին իրենց մասնակցութիւնը բերին  Տէրեանի տուն-

թանգարանին մէջ գործող ասմունքի խմբակի սաները, որոնք 

մեկնաբանեցին Տէրեանի բանաստեղծութիւնները, երգերը, 

խօսքերը, իսկ Ն. Սիրականեան կարդաց հատուածներ «Հայ 

գրականութեան գալիք օրը», «Հոգեւոր Հայաստան» յօդուածներէն: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Կրիֆոնին Բարիքները 

Թէեւ կրիֆոնին թթու-լեղի համը շատերու 

քիմքին համար անհաճոյ է, բայց եւ այնպէս 

այս պտուղը սննդական մեծ արժէք կը 

ներկայացնէ: 88 առ հարիւր ջուրէ 

բաղկացած այս պտուղը կը պարունակէ Սէ., 

Ա., Պէ.3, Էօ. եւ Քա. կենսանիւթերը, 

փոթասիոմ եւ քալսիոմ հանքայինները եւ 

կարեւոր քանակութեամբ բնաթել: Ահա թէ 

ինչո՛ւ այս պտուղը յանձնարարելի է գրեթէ 

բոլորին: 

– Կրիֆոնը քիչ քանակութեամբ շաքար կը պարունակէ: 

– Անիկա զերծ է իւղերէ: 

– Մարսողական յատկութիւններ ունի:  

– Կ՛օգնէ նիհարնալու: 

– Կը նուազեցնէ գէշ քոլեսթերոլը: 

– Կը զօրացնէ մարմնին 

դիմադրականութիւնը: 

– Կը կանխարգիլէ քաղցկեղը: 

Հիւանդութիւնը չի բուժեր, բայց կրնայ 

կասեցնել անոր յառաջխաղացքը: 

Կրիֆոն ուտելէ կամ անոր հիւթը խմելէ պէտք է զգուշանան բոլոր անոնք, որոնք 

միզային բորբոքումներ կամ մէզը զսպելու դժուարութիւն ունին: Այս անձերը պէտք է 

դիմեն իրենց բժիշկին խորհուրդին: 

Հաստատուած է նաեւ, որ կրիֆոնը կրնայ նուազեցնել կամ աւելցնել կարգ մը 

դեղահատերու ազդեցութիւնը, յատկապէս ինչ կը վերաբերի քոլեսթերոլը դարմանող 

դեղահատերուն:  

www. armenianprelacykw.org 

www.aztagdaily.com 
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Տեսողութիւնը Բարելաւող Ուտելիքներ 

Ակնաբուժներու կարծիքով, կան 6 տեսակի ուտելիքներ, որոնք զգալիօրէն կը բարելաւեն 

տեսողութիւնը: 

1.- Հաւկիթին դեղնուցը 

Հաւկիթին դեղնուցին մէջ գտնուող լիւթէին կոչուած 

անթիօքսիտանը զգալիօրէն կը նուազեցնէ 65 տարեկանը 

թեւակոխած անձերուն մօտ յայտնուող տեսողական 

հիւանդութիւններու հաւանականութիւնը: 

 

2.- Շոմինը 

Շոմինը եւ մութ գոյնի շատ մը կանաչեղէններ, շնորհիւ իրենց 

պարունակած քարոթենոյիտին, աչքերը կը պաշտպանեն 

տեսողութեան հետ կապ ունեցող հիւանդութիւններէն, որոնց 

կարգին` քաթարաքթէն: 

3.- Իւղոտ ձուկը 

Իւղոտ ձուկերը, որոնք մեծ քանակութեամբ Օմեկա 3 կը 

պարունակեն, մեծապէս կը նպաստեն տեսողութեան պահպանման 

եւ բարելաւման: 

4.- Հատապտուղները 

Հատապտուղները մեր աչքերուն ամէնէն օգտակար ուտելիքները կը 

համարուին` շնորհիւ իրենց պարունակած Ա., Սէ., Էօ. 

կենսանիւթերուն եւ զինկին: Սէ. կենսանիւթը աչքի ճնշման 

բարձրացման դէմ է: Ա. կենսանիւթը որպէս  հակաօքսիտան` կը 

կանխարգիլէ աչքերու բորբոքումը, իսկ Էօ. կենսանիւթը կրնայ 

կանխարգիլել քաթարաքթի յառաջացումը: 

5.- Ստեպղինը 

Որքան ալ զարմանալի թուի, յաճախակի ստեպղին ուտելով` կարելի է 

բարելաւել գիշերային (մութի մէջ) տեսողութիւնը եւ ընդհանրապէս 

պահպանել տեսողութիւնը: 

6.- Նուշը 

Վերը յիշուած օգտակարութիւնները հաւասարապէս կը վերաբերին 

նաեւ նուշին, որ նոյնպէս հարուստ է Ա., Սէ. եւ Էօ. կենսանիւթերով: 
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