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Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ,  ÂÇõ 407, àõñµ³Ã,  20 ÐàÎîºØ´ºð, 2017 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ 

ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ  

Հովանաւորութեամբ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանի, ներկայութեամբ ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեանի, 

Վարժարանիս Հոգաբարձութեան եւ Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչներու, 16 

Հոկտեմբեր 2017ին Ազգային Վարժարանը գեղարուստական պատշաճ յայտագրով մը 

պաշտօնական բացումը կատարեց 2017-2018 ուսումնական տարեշրջանին։ 

Զոյգ քայլերգներէն ետք Ռաֆֆի Թաշճեան եւ Անթօնի Գազէլեան բացուած 

յայտարարեցին օրուան յայտագիրը, ուր հաստատեցին որ թէեւ տարեշրջանը օրինաւոր 

կերպով սկսած է, սակայն պահելով տարիներու գեղեցիկ աւանդոյթը սոյն ձեռնարկով կու գան 

խոստանալ, որ յառաջիկային պիտի ըլլան աւելի հետեւողական եւ առաջնակարգ։ 

Ապա գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր մը, ուր յաջորդաբար ելոյթ ունեցան.- ա.-) 

2րդ դասարանի աշակերտները, ներկայացնելով խմբային արտասանութիւն «Վերամուտ» 

վերնագրով։ բ. ) 5րդ դասարանի աշակերտները ներկայացնելով «Արագածի Փէշերուն» եւ 

«Հայաստան» խմբերգները գ.-) Մարիա Ղըտտէ ներկայացնելով «Մաութինի» երգը ։ 

Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան իր արաբերէն խօսքով նախ ողջունեց 

ներկաները ապա մատնանշեց, որ Ցեղասպանութենէն ետք երբ մենք կայք հաստատեցինք 

Քուէյթեան այս օրհնեալ հողին վրայ մեզի շնորհուեցաւ կեանքի նպաստաւոր պայմաններ, ուր 

մեր արժանավայել տեղը գրաւեցինք որպէս հայ եւ մեր լուման բերինք այս երկրի զարգացման 
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ու բարգաւաճման։ Արդ, որպէս կրթական հիմնարկ, մենք ամէն ճիգ կը թափենք կերտելու մարդ 

անհատը, միշտ հետամուտ ըլլալով զարգացնել անոր հոգեմտաւոր կարողութիւնները եւ 

վաղուան համար պատրաստել փայլուն սերունդներ։ Ի վերջոյ երախտագիտութիւն յայտնեց 

Քուէյթի Իշխանութիւններուն, որոնք միշտ թեւ թիկունք կը կանգնին մեզի եւ սատար կը 

հանդիսանան Հայ-Քուէյթեան սերտ գործակցութեան։ 

Գերապատիւ Հայր Սուրբը իր հայրական օրհնութիւնները 

փոխանցելէ ետք, նախ Ս. Թարգմանչաց տօնին առթիւ 

յիշատակեց մեր Հսկաներն ու Մեծերը՝ Ս. Մեսրոպ 

Մաշտոցն ու Թարգմանիչ սերունդը, որոնց շնորհիւ այսօր 

մենք ունինք մեր ինքնուրոյն լեզուն, մշակոյթն ու 

արուեստը։ 

Ան վեր առաւ հայ վարժարանի դերը եւ ուսուցիչին 

առաքելութիւնը, յանուն սերունդներու 

դաստիարակութեան, պարզելով նաեւ որ ուսման եւ կրթութեան ճամբով հայ ազգը իր 

գոյութեան պայքարը կը մղէ։ 

Ան բարի երթ մաղթեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանին, յաջողութիւն մաղթելով Ուսուցչական 

կազմին, Հոգաբարձութեան, Աշակերտութեան եւ Ծնողներուն։ 

  
  

ՄԻԱՍԻ´Ն ԴԷՊԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ԱՊԱԳԱՅ 

Վարժարանի բացման հանդիսութեան շրջագիծէն 

ներս 16 Հոկտեմբեր 2017ին, Գերպ. Հայր Սուրբը, 

աղօթքով օրհնեց «ԱՐԵԳԱԿ» Մանկապարտէզի 

Բողբոջ կարգի վերանորոգուած դասարանը, որու 

ամբողջական մեկենասութիւնը ստանձնած էր 

Տոքթ. Հելէն Փաթաթանեանը։  

Ներկաները շրջեցան դասարանէն ներս եւ իրազեկ 

դարձան հոն կատարուած բարեփոխումներուն, 

որոնք կը լրացնէին մանկավարժական արդիական 

չափանիշները։  

Հուսկ, Գերպ. Հայր Սուրբը մեծարեց գեղեցիկ 

յարդարման համար իրենց նիւթական ներդրումը 

բերած Հոգաբարձութեանս Ատենապետ, Ազգային 

Վարժարանի շրջանաւարտ՝ ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ՖԻԼԻՓ 

ԵՒ ՀԵԼԷՆ ՓԱԹԱԹԱՆԵԱՆՆԵՐԸ, որոնք սիրայօժար կերպով ստանձնեցին անոր 

շինարարական աշխատանքները՝ յանուն վարժարանի վերելքին ու ծաղկման։  

Հայր Սուրբը նաեւ քաջալերական խօսքերով խրախուսեց ներկաները, այն քաջ համոզումով որ 

նման սրտաբուխ օժանդակութիւններ խթան կը հանդիսանան բոլորին, միասնական ջանքերով 

սատարելու մեր միակ հայկական վարժարանի վերանորոգման ու բարեզարդման նուիրական 

աշխատանքին։ 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱՀԻԿԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ 

Չորեքշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2017-ի կէսօրին, 

Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան, ընկերակցութեամբ Քուէյթի 

Ազգային Վարժարանի Տնօրէն Բժ. Ներսէս 

Սարգիսեանին եւ հոգաբարձութեան 

ատենապետ Տիար Ֆիլիփ Փաթաթանեանին, 

այցելեց Քուէյթի Կարմիր Մահիկի 

միջազգային կազմակերպութեան 

կեդրոնատեղին եւ հանդիպում մը ունեցաւ 

կեդրոնի նախագահ՝ Տոքթ. Հիլալ Ալ Սայէրին 

հետ։ Հայր Սուրբը վեր առաւ միջազգային 

կազմակերպութեան մարդասիրական 

առաքելութինը, որ առանց խտրականութեան իր բարերար ծառայութիւնը կը տարածէ 

աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու մէջ, օգտակար դառնալով մարդասիրական, ընկերային եւ 

ուսումնակրթական զանազան ծրագիրներու յաջողութեան: Այս իմաստով բազմաթիւ 

պետութիւններու շարքին Քուէյթը առաջնակարգ դիրք կը գրաւէ, առանց կրօնքի, գոյնի կամ 

ցեղի խտրութիւն դնելու: Հայր Սուրբը այս առթիւ կազմակերպութեան նախագահին եւ 

պատասխանատուներուն շնորհակալութիւն յայտնեց անցնող տարուան ընթացքին 

կազմակերպութեան Ազգային Վարժարանին հայթայթած գումարին համար:  

Հանդիպման ընթացքին Տոքթ. Հիլալ ամփոփ 

կերպով ներկայացուց կազմակերպութեան 

մարդասիրական աշխատանքներն ու 

ծրագիրները։ Այնուհետեւ, Ազգային Վարժարանի 

տնօրէնն ու հոգաբարձութեան ատենապետը 

անդրադարձան Վարժարանի ապագայ 

ծրագիրներուն, որոնք մասնաւորաբար կը միտին 

բարձրացնել անոր ուսումնական ծրագիրի 

մակարդակը, ակնկալելով, որ 

կազմակերպութիւնը իր աջակցութիւնը ցուցաբերէ 

այդ ծրագիրներու իրագործման համար: Պրն. 

տնօրէնը նշեց, որ Քուէյթի Ազգային Վարժարանը 

հիմնադրուած է տեղւոյն հայ համայնքին կողմէ, 1960 թուականին, այսինքն՝ Քուէյթի 

անկախութեան տարին եւ լաւագոյնս իրագործած է իր առաքելութիւնը. փաստը՝ անոր 

հարիւրաւոր շրջանաւարտներն են, որոնք պարծանք ու պատիւ կը բերեն հայ ազգին եւ 

Քուէյթին։ Պրն. տնօրէնը շեշտեց նաեւ, թէ հայ դպրոցը ուսումի եւ կրթութեան ճամբով իր լուման 

կը բերէ Քուէյթի զարգացման եւ բարգաւաճման գործընթացին։ 

Տոքթ. Հիլալ Ալ Սայէր լսելէ ետք Քուէյթի Ազգային Վարժարանի աշխատանքներուն եւ 

մանաւանդ ապագայ ծրագիրներուն մասին, նախ բարձր գնահատեց տարուող աշխատանքները 

եւ պատրաստակամութիւն յայտնեց օգնելու՝ նշեալ ծրագիրներու յաջողութեան ի խնդիր: 

www.aztagdaily.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Եւրոպահայութեան 4-րդ Համագումարը Սկսաւ Իր 

Աշխատանքներուն 
Չորեքշաբթի, 18 հոկտեմբեր 2017-ին, Պրիւքսելի Հայ տան մէջ ընթացք առաւ 

Եւրոպահայութեան 4-րդ համագումարը, որուն առաջին օրուան սկիզբը ողջոյնի խօսքեր 

արտասանեցին Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան, 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Արամ Ա. կաթողիկոս, Հայաստանի 

Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան եւ ՀՅԴ Հայ դատի Կեդրոնական 

խորհուրդի նախագահ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան: 

Գասպար Կարապետեան ամփոփ կերպով ներկայացուց Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակի 

գործունէութեան հիմնական կէտերը: Ան յայտնեց, որ իրենց համար շատ կարեւոր էր 2015-ին 

ունենալ եւրոպական խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման նոր 

բանաձեւ մը, ուր Թուրքիան զերծ պիտի չըլլար պատասխանատուութենէ, ինչպէս 1987-ի 

պարագային: Ան նաեւ շեշտեց կարեւորութիւնը Հայաստան – Եւրոպական Միութիւն 

յարաբերութիւններուն, Ջաւախքի եւ Արցախի հարցերուն` նշելով, որ Արցախի նախագահ 

Բակօ Սահակեան 3-րդ անգամ ըլլալով կ՛այցելէր Պրիւքսել, ուր կ՛ունենայ կարգ մը 

հանդիպումներ: 

Գասպար Կարապետեան ներկաներուն յայտնեց, որ կէսօրին ֆլամանական խորհրդարանին 

մէջ կը հաստատուի Արցախի հետ բարեկամութեան խմբակը, իսկ ուրբաթ օր ֆրանսախօս 

Ուալոնիոյ խորհրդարանին մէջ եւս պիտի կազմուի նոյնպիսի խմբակ մը: 

Ապա խօսք առաւ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, որուն խօսքի 

սկիզբը կարդացուեցաւ նախագահական հրամանագիր մը, որ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի 

գրասենեակին կը պարգեւէ «Երախտագիտութեան» մետալ: Ան նշեց, որ նշեալ գրասենեակը 

Արցախի ամէնէն աշխուժ գործընկերներէն մէկն է, եւ վեր առաւ գրասենեակին գործունէութեան 

եւ մատուցած ծառայութեան կարեւորութիւնը: 

Նախագահ Սահակեան յայտնեց, որ այս խորհրդաժողովը լաւ հարթակ է քննարկելու 

հիմնախնդիրները եւ զարգացնելու ծրագիրները Արցախի եւ Հայաստանի հետ: 

Արամ Ա. Կաթողիկոս. 

«Հայ Դատի ՀետապնդումըԱստուածատուր Իրաւունքի Հարց Է» 

Արամ Ա. կաթողիկոսը իր խօսքին մէջ յայտնեց, որ Հայ դատը մեր եկեղեցւոյ եւ յատկապէս Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան համար գոյութենական իրականութեան հարց է: Վեհափառ 

հայրապետը նշեց, որ մեր Դատը մարդկային իրաւանց դատ է եւ իբրեւ այդպիսին մեզի համար 

աստուածատուր իրաւունքի հարց է, որ ոեւէ մէկը չի կրնար խլել: «Իբրեւ եկեղեցի վերանորոգ 

թափով պիտի շարունակենք հայ ժողովուրդի իրաւունքի դատը», յայտնեց Արամ Ա. կաթողիկոս: 

Վեհափառ հայրապետը նաեւ շեշտեց, թէ Հայ դատը քաղաքական հարց մըն է, որ պէտք է 

տեղափոխուի իրաւական դաշտ` աւելցնելով, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը 

առած է առաջին քայլը` Սիսի կաթողիկոսութեան վերատիրացման հարցով դատ բանալով: 
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Նախարար Հրանուշ Յակոբեան. 

«Զարմանալի Է, ՈրՍտալինի Բռնարարքները Դատապարտող Եւ

րոպան ՉիԴատապարտեր Արցախի Բռնակցումը Ազրպէյճանին» 
Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան պատմական մեծ 

հնչեղութիւն ունեցող իրողութիւն նկատեց Եւրոպայի հայերու 4-րդ խորհրդաժողովի 

կայացումը: Ան անդրադարձաւ Եւրոպայի մէջ հայութեան կատարած աշխատանքին, որուն 

հիմամբ այդտեղ բնակող հայերուն կոչ ուղղեց` իրենց գլուխը բարձր պահելու եւ իրենք զիրենք 

նկատելու եւրոպացիներուն հաւասար: 

Ան հարց տուաւ, թէ եւրոպական երկիրները ինչո՞ւ կը վախնան ընդունիլ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը` նշելով, որ այստեղ մենք պէտք է աւելի յարձակողական ըլլանք: Եւ 

աւելցնելով, որ Արցախը վերածուած է ժողովրդավարութեան փոքրիկ ու գեղեցիկ կղզեակի, եւ 

զարմանալի է, որ Ստալինի բռնարարքները դատապարտող Եւրոպան չի դատապարտեր 

Արցախի բռնակցումը Ազրպէյճանին: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան. 
«Ճանաչումէն Անցած ԵնքՊահանջատիրութեան Եւ Հատուցման Հ

արցիՀետապնդման» 
ՀՅԴ Հայ դատի Կեդրոնական խորհուրդի նախագահ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան նշեց, որ մենք 

ճանաչումէն անցած ենք պահանջատիրութեան եւ արդէն հասած հայկական իրաւական 

հարցերու վերլուծութեան կեդրոնի հաստատման: Ան կարեւոր նկատեց հայրենիքի 

պետականութեան կայացման օժանդակութիւնը, որ սփիւռքի ամէնօրեայ աշխատանքը պէտք է 

ըլլայ: Ան նաեւ ընդգծեց կարեւորութիւնը Արեւմտահայաստանի մէջ բնակող թաքուն հայերու 

հարցին եւ երիտասարդութիւնը ներկայի աշխատանքին միացնելու համար քաղաքականացման 

յատուկ օրակարգի գոյութեան: 

Ողջոյնի խօսք արտասանեց նաեւ Եւրոպական խորհրդարանի անդամ, Լիւքսամպուրկէն 

երեսփոխան Ֆրանք Էնկել, որ անուղղակիօրէն ակնարկելով Հայաստանին` յոյս յայտնեց, որ 

Եւրոպական խորհրդարանը դառնայ տունը այնպիսի երկիրներու, որոնք անդամ չեն 

Եւրոպական Միութեան: Ան ցաւ յայտնեց, որ նախագահ Սահակեան Պրիւքսել է, սակայն իրենք 

չեն կրնար զինք հիւրընկալել եւրոպական խորհրդարանին մէջ, այսուհանդերձ յայտարարեց, որ 

այդ մէկը շուտով կը կատարուի: 

Համագումարին Առանձին Նիստերը 

«Հայապահպանում` գոյատեւման հիմնական ազդակ» խորագիրով առաջին կլոր սեղանին 

զրուցավարն էր Համազգային կրթական եւ մշակութային միութեան Կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան, որ ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց սփիւռքի 

կազմաւորման պատմութիւնը, ապա խօսքը յանձնեց Մոնրէալի Ս. Յակոբ վարժարանի հայեցի 

դաստիարակութեան պատասխանատու Մհեր Գարագաշեանին, որ նշեց, թէ հայեցի 

դաստիարակութեան հարցը կարելի է տեսնել Մեսրոպ Մաշտոցի օրերէն: 
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Ան յայտնեց, որ Ցեղասպանութենէն ետք մեր գլխաւոր հարցը հայապահպանումն էր, որ 

հիմնեցինք Ցեղասպանութեան ճամբուն վրայ, եւ որ սակայն Հայաստանի եւ Արցախի 

անկախութիւնը եկաւ ցոյց տալու, թէ աւելի լայն հիմեր ունի: Ան նշեց հին ու նոր հարցեր. 

«Լեզո՞ւ, թէ՞, ոգի», «պատկանելիութեան զգացո՞ւմ, թէ՞ լիարժէք ինքնութիւն», 

«Հայապահպանո՞ւմ, թէ՞ հայակերտում», «Ինչպէ՞ս սահմանել հայկականութիւնը, ո՞վ է հայը» եւ 

«Մայրենի լեզու չկայ այլեւս», «Հայերէնը տան լեզու կամ 2-րդ լեզու»: 

Նշելով, որ աշխատանքը կ՛ընթանայ դէպի վիրթուըլ աշխարհ, ան առաջարկեց մասնագիտական 

ուսումնասիրութեան վրայ հիմնուած համացանցային դպրոց մը` ազատելով քարեղէն 

դպրոցներ կառուցելու բեռէն: Սահմաններ չունեցող սփիւռքի մը համար աշխարհագրական 

սահմաններ չճանչցող այդպիսի դպրոց մը կրնայ մեծ բան փոխել: 

Փարիզի Հրանդ Տինք վարժարանի մանկավարժական բաժինի պատասխանատու Կարապետ 

Տագէսեան սկիզբէն նշեց, որ իր խօսքը ենթակայական է եւ գիտական հիմքեր չունի: 

Անդրադառնալով սփիւռք – Հայաստան յարաբերութիւններու ռազմավարական բնոյթ ունենալու 

մասին յայտարարութիւններուն, ան հարց տուաւ, թէ սփիւռքը  ատոր պատրաս՞տ է, սփիւռքը 

պիտի ընդունի՞ ինքնանորոգման միջոցներ գտնել: 

Տագէսեան ներկայ իրավիճակը նկատեց աննախընթաց եւ ահազանգ հնչեցուց յառաջիկայ 50 

տարուան ընթացքին ինքնութեան կորուստի վտանգին մասին: 

Ան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութիւնն ու սփիւռք – Հայաստան կապերը 

որոշ չափով կը մեղմացնեն այս ընթացքը, սակայն ճակատագիրը չեն փոխեր, որովհետեւ 

սփիւռքը չ՛արտադրեր: 

Յունաստանի Հայ կապոյտ խաչի Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Ազգային վարժարանի նախկին 

տնօրէն Միհրան Քիւրտօղլեան ընդգծեց ազգային կառոյցներու եւ կազմակերպուածութեան 

կարեւորութիւնը` աւելցնելով, որ պետութիւնը ատոր գերագոյն օրինակն է: 

Ան նշեց, որ սփիւռքը ներկայիս սկսած է մաշիլ բազմաթիւ պատճառներով, որոնց բոլորին 

յաղթահարումը մեր կարելիութենէն վեր է: Սակայն անոնցմէ 2-ը կարելի է լուծել: Սփիւռքը 

կորսնցուցած է իր քաղաքական ջիղը եւ այդ պատճառով ալ մատնուած 

անկազմակերպուածութեան: Քիւրտօղլեան ըսաւ, որ անտեսեցինք համացանցը եւ չարիք 

նկատեցինք համաշխարհայնացումը, փոխանակ զայն իբրեւ ամրապնդման միջոց 

օգտագործելու: 

Օրուան 2-րդ կլոր սեղանը կը կրէր «Թուրքեւազրպէյճանական լոպին Եւրոպայի մէջ» խորագիրը 

եւ անոր զրուցավարն էր ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակի եւրոպական հարցերու 

պատասխանատու Հեղինէ Էվինեան, որ ըսաւ, թէ նիւթը շատ կարեւոր եւ այժմէական է, եւ 

անհրաժեշտ է քննարկել տարբեր տեսանկիւններէ: 

Ան նշեց, որ թուրքեւազրպէյճանական լոպին կ՛օգտագործէ 6-7 փաստարկներ, սակայն նաեւ ոչ 

օրինական միջոցներ, որոնք կ՛առնչուին փտածութեան: 
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Հայաստանի եւրոպացի բարեկամներ կազմակերպութեան երեւանեան գրասենեակի 

ծրագիրներու ղեկավար Տաթեւիկ Հայրապետեան յայտնեց, որ կազմակերպութիւնը 6 հոգինոց 

խումբ մըն է, որ կը գործէ Պրիւքսելի եւ Երեւանի գրասենեակներու ճամբով: Ան ներկայացուց 

շարք մը թրքական եւ ազրպէյճանական լոպիիստական կազմակերպութիւններ եւ անոնց 

գործունէութեան ուղղութիւնները: Հայրապետեան նշեց, որ երկու երկիրներու լոպիիստական 

կազմակերպութիւնները կը համագործակցին որոշ հարցերու շուրջ: Ան ցաւ յայտնեց, որ 

Եւրոպայի մէջ, ուր ժողովրդավարութիւն կը քարոզուի` դրամի ազդեցութեան տակ 

ժողովրդավարութիւն ու մարդկային իրաւանց դէմ գործունէութիւն կը ծաւալի: 

Լրատուական ուսումնասիրութեանց շարք մը ուսումնարաններու հիմնադիր Մուրատ 

Փափազեան յայտնեց, որ թրքական եւ ազրպէյճանական լոպիները նոյնն են, ունին նոյնպիսի 

միջոցներ եւ պետական ֆինանսաւորում, եւ որոշած են ամէն գնով ոչնչացնել հայկական լոպին: 

Ան նաեւ նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը չի ֆինանսաւորեր հայկական լոպին, իսկ 

թուրքերը եւ ազրպէյճանցիները կը ֆինանսաւորուին իրենց պետութիւններուն կողմէ, այդ 

պատճառով ալ կը նկատուին Էրտողանի եւ Ալիեւի գործակալներ, իսկ հայերը` իրենց 

երկիրներու քաղաքացիներ: 

Տեղեկատուական անվտանգութեան եւ լրատուամիջոցներու մասնագէտ Սամուէլ 

Մարտիրոսեան յայտնեց, որ ընկերային ցանցերուն վրայ աշխուժ կերպով կ՛ընթանայ հայ-

թրքական հակամարտութիւնը, եւ այսօր ընկերային ցանցերը կը նկատուին ճակատներէն մէկը: 

Այդ ցանցերուն մէջ սկսած է Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի սերտաճում, եւ այդտեղ մեծ ազդեցութիւն 

ունին թրքաբնակ ազրպէյճանցիները: 

Ան նշեց, որ ազրպէյճանական կողմը Թուրքիայէն աւելի յարձակողական է Հայոց 

ցեղասպանութեան ժխտման հարցին մէջ, իսկ փոխարէնը` թուրք ազգայնականները աւելի 

աշխուժ են արցախեան տագնապին վերաբերող նիւթերուն մէջ: Երկու կողմերը կ՛օգտագործեն 

մեծ թիւով համացանցային քարոզչական աշխատողներ: 

Օրուան վերջին կլոր սեղանին, որ կը կրէր «Ցեղասպանութեան ճանաչում եւ հատուցումներ» 

խորագիրը, զրուցավարն էր Արդարութեան եւ մարդկային իրաւանց հայկական 

իրաւաբանական կեդրոնի տնօրէններու խորհուրդի անդամ Գէորգ Յակոբճեան: 

Միջազգային իրաւունքի փորձագէտ Վլատիմիր Վարդանեան յայտնեց, որ փոխհատուցումը 

շատ կարեւոր է Հայոց ցեղասպանութեան իրաւական թղթածրարին համար: Ան ըսաւ, որ 

Ցեղասպանութիւնը այն եզակի յանցագործութիւններէն է, որ ուղղուած է մարդկային 

ինքնութեան դէմ` աւելցնելով, որ Ցեղասպանութեան մեծագոյն փաստը տարածքային կորուստ 

չէր, այլ` ինքնութեան կորուստը: 

Ան յայտնեց, որ անմիջական հետեւանքներու վերացումը պայմանաւորուած է միջպետական 

հարցեր ներկայացնելու մեքանիզմներու հետ, որոնց շարքին չկայ այնպիսին, որուն դիմելով 

կրնանք անմիջականօրէն ստանալ մեր իրաւունքները: Վարդանեան ընդգծեց, որ իրաւական 

միջոցները անհրաժեշտ են եւ չունին այլընտրանք, սակայն այդտեղ յաջողութեան հասնելու 

համար պէտք է ունենալ բարոյահոգեբանական բարենպաստ վիճակ: 
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Օրուան վերջին զեկուցաբեր, Պոխումի «Ռուր» համալսարանի դասախօս փրոֆ. Միհրան 

Տապաղ յայտնեց, որ սփիւռքը իրականութիւն մըն է, որ պիտի շարունակէ մնալ, ուստի կը 

պահանջէ մասնաւոր հետաքրքրութիւն եւ խնամք: Ան ըսաւ, որ լեզուն եւ աւանդութիւնը միշտ 

փոփոխութիւններու կ՛ենթարկուին եւ կորուստի վտանգ կը դիմագրաւեն, իսկ այն ինչ որ մեր 

պատկանելիութիւնը կ՛ապահովէ յիշողութիւնն է: Տապաղ յայտնեց, որ մենք քաղաքականացած 

մօտեցումէն անդին պէտք է մեր կորուստին հանդէպ զարգացնենք ինքնութեան պատում մը` 

հիմնուած յիշողութեան վրայ: 

Նշենք, որ այսօր Եւրոպական խորհրդարանին մէջ տեղի կ՛ունենայ եւրոպահայութեան 4-րդ 

համագումարի 2-րդ ու վերջին նիստը: 

Արցախի Եւ Հայաստանի ՀՅԴ Խմբակցութիւններու 

Հանդիպում. «Չենք Կրնար Շրջանցել Բանակաշինութեան, 

Սահմանային Իրավիճակներուն Հետ Կապուած Հարցերը» 
Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու Ազգային ժողովներու ՀՅԴ խմբակցութիւնները 

տարեկան նուազագոյնը երկու հանդիպում  կ՛ունենան թէ՛ Երեւանի եւ թէ՛ Ստեփանակերտի 

մէջ: 

16 հոկտեմբերին Արցախի ՀՅԴ պատգամաւորները  ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի 

կեդրոնին մէջ հանդիպեցան Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան 

պատգամաւորներուն եւ դաշնակցական նախարարներուն հետ: 

Արցախի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեան, «Երկիր»-ին հետ զրուցելով 

հանդիպման նիւթերուն մասին, տեղեկացուց, որ այս անգամ քննարկման նիւթերը պիտի ըլլան 

քանի մը օրէնսդրական նախաձեռնութիւններ: 
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«Տեղեկատուական փոխանցումներէ բացի, մենք պիտի ունենանք որոշ օրէնքներու շուրջ 

քննարկումներ, յատկապէս` այն օրէնքներուն, որոնք Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 

վերջերս ընդունուած են», ըսաւ ան, ապա աւելցուց, որ այս քննարկումներուն մէջ պէտք է 

ընդգրկել նաեւ Արցախի Ազգային ժողովի այլ խմբակցութիւններու անդամներ: 

Իշխանեան շեշտեց, որ պիտի անդրադառնան տեղական ինքնակառավարման մարմիններու 

օրէնքին, քանի որ Հայաստանի մէջ  արդէն համայնքներու խոշորացումը գործնականօրէն 

իրականացած  է: «Արցախի մէջ սահմանադրական փոփոխութիւններէն ետք ունինք նոր 

մօտեցումներու անհրաժեշտութիւն, ինչ որ սահմանադրական պահանջ  է, այս հարցերն ալ 

պիտի քննարկենք», յայտնեց ան: 

Իշխանեանի համաձայն, իրենք պիտի շրջին նաեւ Հայաստանի խոշորացուած համայնքներուն 

մէջ: «Կը նախատեսենք Հայաստանի տարբեր խոշորացուած համայնքներ այցելել` ուղղակիօրէն 

ծանօթանալու եւ մեզի համար լուսաբանելու այն իրական քայլերը, այն դրական տեղաշարժերը, 

ինչու չէ` նաեւ այն բացերը, որոնցմէ մենք կրնանք խուսափիլ, իսկ առաւելութիւններէն օգտուիլ 

նաեւ Արցախի պարագային», ըսաւ ան: 

Իշխանեան նշեց, որ իրենց մօտ տեղական ինքնակառավարման մարմիններու համակարգը 

տակաւին կայացած չէ: «Սահմանադրութեան մէջ «խոշորացում» հասկացութիւնը յաջողեցանք 

չներառել, մենք անոր  փոխարէն ձեւակերպած ենք` այդ մարմիններու վերանայման խնդիրը: 

Յառաջիկայ 3-5 տարիներուն ընթացքին մենք պէտք է որոշակիօրէն վերատեսութեան 

ենթարկենք տեղական ինքնակառավարման մարմիններու գործունէութիւնը` նկատի առնելով 

այն հանգամանքը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններու համակարգը Արցախի մէջ 

այդպէս ալ չէ կայացած», ընդգծեց ան: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն 

Ռուստամեան «Երկիր»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին նշեց, որ Դաշնակցութիւնը ուր ալ ըլլայ, 

նոյն նպատակները պէտք է հետապնդէ եւ նոյն ռազմավարութեամբ հանդէս գայ, ուստի նման 

հանդիպումներ անհրաժեշտ են: 

«Անհրաժեշտութիւնը միշտ կայ, որպէսզի մենք մեր կատարած եւ ակնկալուող քայլերուն հետ 

կապուած նախնական քննարկումները կատարենք, զանոնք իրարու հետ համաձայնեցնենք, որ 

ընդհանուր ռազմավարութիւնը պահպանենք: Ասիկա է ընդհանուր նպատակը, բայց յստակ 

հարցեր կը յառաջանան` կապուած տուեալ պահուն քննարկուող օրէնքներու, 

նախաձեռնութիւններու բաժինով, որոնք մենք կ՛իրականացնենք», ըսաւ ան: 

Ռուստամեան ընդգծեց. «Յայտնի է անվտանգութեան հարցերուն հետ կապուած մեր տեսակէտը: 

Մենք մէկ միասնական համակարգի մէջ ենք, եւ ասիկա պէտք է ոչ թէ միայն խօսք ըլլայ, այլ 

պէտք է միս ու արիւն ստանայ», ըսաւ ան, ապա աւելցուց. «Մենք չենք կրնար շրջանցել 

բանակաշինութեան, սահմանային իրավիճակներու հետ կապուած հարցերը, մեր ընելիքները»: 

Պատգամաւորը ըսաւ, որ պէտք է բոլոր ջանքերը գործադրուին, որպէսզի կարենանք մեր 

բանակը զօրացնել: Բացի ատկէ, Ռուստամեան տեղեկացուց, որ նոր նախաձեռնութիւններ 

ունին` պահեստազօրի ձեւաւորման հարցով: «Ապրիլեան պատերազմէն ետք ատիկա գլխաւոր 

հարցն է` եթէ օր մը, Աստուած մի՛ արասցէ, պատերազմական վիճակ յառաջանայ, մենք 
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պատրաստ ունենանք այն գունդերը, խումբերը, որոնք գիտեն` ինչ ընեն, որովհետեւ 

ժամանակակից պատերազմը կը պահանջէ  համապատասխան մակարդակի ուսուցում եւ 

պատրաստուածութիւն»,  եզրափակեց ան: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան Այցելած Է Ֆլամանտական 

Խորհրդարան 
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 18 հոկտեմբերին Պրիւքսելի մէջ 

այցելած է Ֆլամանտական խորհրդարան, հանդիպած է երեսփոխաններու հետ եւ ներկայ 

գտնուած է Արցախի հետ բարեկամութեան խումբի ստեղծման հանդիսաւոր արարողութեան: 

Նախագահ Սահակեան շնորհակալութիւն յայտնած է բոլոր անոնց, որոնց շնորհիւ կարելի եղաւ 

ձեւաւորել այս խումբը` նշելով, որ անիկա` իբրեւ Ֆլամանտըրի ու Արցախի միջեւ անկեղծ 

բարեկամութեան խորհրդանիշ, կը հաւաստէ երկկողմ յարաբերութիւնները զարգացնելու 

պատրաստակամութիւնն ու նուիրուածութիւնը համընդհանուր արժէքներու: 

Ան ընդգծած է, որ ներկայիս Պելճիքայի մէջ Ֆլամանտըրը հայկական սփիւռքի հնագոյն օճախն 

է, ուր հայ համայնքը դարեր շարունակ իւրօրինակ կամուրջ կը հանդիսանայ արեւմուտքի ու 

արեւելքի, պատմական հայրենիքի եւ գեղեցիկ այս երկրին միջեւ` աւելցնելով, որ 

յարաբերութիւններու նման հարուստ պատմութիւնը, բնական է, պէտք է իր դրական 

ազդեցութիւն ունենայ ներկայ ժամանակահատուածին վրայ: 

Ռուստամեան` Սարգսեան – Ալիեւ Հանդիպումին Մասին. 

«Հայաստանի Նախագահը Յստակօրէն Ներկայացուցած Է 

Մեր Մօտեցումները» 
«Շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի նախագահը 

յստակօրէն ներկայացուցած է մեր մօտեցումները մեզի 

համար կենսական անհրաժեշտութիւն ունեցող հարցերու 

վերաբերեալ», «Երկիր»-ի հետ զրոյցին ընթացքին ըսաւ  

Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն 

Ռուստամեան` անդրադառնալով Սարգսեան-Ալիեւ 

հանդիպումին: 

«Անկախութեան, անվտանգութեան զիջում չի կրնար 

ըլլալ, Ղարաբաղը չի կրնար Ազրպէյճանի կազմին մէջ 

մնալ, եւ այս տրամաբանութիւնը պէտք է պահպանուի», 

ըսաւ ան` աւելցնելով, որ այսօր հիմնականը իրական բանակցային հոլովոյթ ունենալու խնդիրն 

է: 

Պատգամաւորին համաձայն, խաղաղ հոլովոյթը պահպանելու եւ անոր  նպաստող քայլեր 

կատարելու վերաբերեալ ինչ-որ ոգեւորող յայտարարութիւններ կան, այս հանդիպումը շատ 

կարեւոր էր, քանի որ երկար ժամանակ նախագահները չէին հանդիպած, իսկ, ըստ անոր, 

զինադադարի դրութիւնը պահպանելու համար նման հանդիպումները շատ կարեւոր են: 
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«Կը կարծեմ` ասիկա շատ կարեւոր է: Ճիշդ է, հարցի լուծման հետ կապուած լուրջ յառաջընթաց 

կրնայ չարձանագրուիլ այդ հանդիպումէն  ետք, որովհետեւ քանի տակաւին Ազրպէյճանը իր 

կարծր դիրքորոշումը կը պահէ,  դժուար թէ հարցի լուծման հետ կապուած էական յառաջընթաց 

ըլլայ, բայց սահմանին վրայ դէպքերը կանխելու, նուազագոյնին հասցնելու խնդիրը թիւ մէկ 

հարցն է այսօր, եւ այս տեսանկիւնէն ասիկա օգտակար հանդիպում էր», շեշտեց Ռուստամեան: 

Եւրոպահայութեան 4-րդ Համագումարի Երկրորդ Օրուան 

Նիստերը Տեղի Ունեցան Եւրոպական Խորհրդարանին 

Մէջ 
Երէկ` հինգշաբթի, 19 հոկտեմբեր 2017-ին, Եւրոպական խորհրդարանին մէջ տեղի ունեցաւ 

Եւրոպահայութեան 4-րդ համագումարի 2-րդ նիստը: Խորհրդաժողովի 2-րդ օրուան բացման 

նիստին ընթացքին անգլերէնով խօսքեր արտասանեցին ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի 

յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան, Հայաստանի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 

կաթողիկոս, Եւրոպական խորհրդարանի անդամներ Մարիա Սփիարքի, Ֆրանք Էնկել եւ Էլենի 

Թէոխարուս, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Հայ դատի Կեդրոնական խորհուրդի նախագահ Յակոբ Տէր 

Խաչատուրեան: 

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան բարի գալուստ 

մաղթեց բոլորին` նշելով, որ կլոր սեղաններու ընթացքին պիտի խօսուի գրասենեակին եւ 

եւրոպահայութեան համար շատ կարեւոր նիւթերու` Հայոց ցեղասպանութեան եւ Արցախի 

հարցերուն մասին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան իր 

խօսքին մէջ յիշեցուց, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող առաջին որոշումներէն մէկը 

որդեգրուած է այստեղ` Եւրոպական խորհրդարանին մէջ` աւելցնելով, որ Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման քայլերը շատ կարեւոր են ո՛չ միայն Ցեղասպանութեան 

դատապարտման համար, այլ նաեւ անոր կանխարգիլման համար: 

Ան ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց Հայաստանի Հանրապետութիւն – Եւրոպական 

Միութիւն յարաբերութիւնները` վեր առնելով անոնց, ինչպէս նաեւ երկու կողմերուն միջեւ 

գործակցութեան կարեւորութիւնը: 

Նախարար Նալբանդեան ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին լուծումը Հայաստանի 

համար կարեւորագոյն հարցերէն մէկն է: Ան նաեւ ամփոփ կերպով անդրադարձաւ վերջերս 

տեղի ունեցած Սարգսեան – Ալիեւ հանդիպումին: 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը, անդրադառնալով Եւրոպական խորհրդարանին, 

զայն կոչեց պետութիւններու եւ ժողովուրդներու միջեւ իմաստալից երկխօսութեան կեդրոն մը, 

որ նուիրուած է խաղաղութեան ու արդարութեան: Վեհափառ հայրապետը ներկաներուն 

յայտնեց, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը այլեւս միայն հայ -թրքական յարաբերութիւններու 

վերաբերող հարց մը չէ, այլեւ մաս կը կազմէ միջազգային ընտանիքը հետաքրքրող հարցերուն: 
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Ան նշեց, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը պնդում մը չէ, այլ պատմական իրողութիւն մը, որ կարելի 

չէ ժխտել` աւելցնելով, որ զայն ինչ ալ կոչենք, անոր նպատակն ու գործադրութիւնը 

ցեղասպանական էին: Թուրքիան կրնայ զայն ժխտել եւ կարգ մը պետութիւններ կրնան մերժել 

զայն ճանչնալ` մեկնելով աշխարհաքաղաքական նկատառումներէ, սակա՛յն ատիկա 

պատմական իրողութիւն մըն է, իսկ լուռ մնալը երկրորդ ցեղասպանութիւն մըն է: «Գիտեմ, որ 

Հայոց ցեղասպանութեան հատուցման հարցը դիւրին հարց մը չէ, այլ բարդ ու բազմերես, 

սակայն պէտք է շարունակենք իրաւական լուծումներ գտնել», ըսաւ Արամ Ա. կաթողիկոս` յոյս 

յայտնելով, որ եկեղեցական բռնագրաւուած կալուածներու վերադարձը կրնայ փոխհատուցման 

առաջին շօշափելի եւ իրատեսական քայլը ըլլալ:  

Խօսելով Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձին 

համար Թուրքիոյ Սահմանադրական 

դատարանին մօտ յարուցուած դատական 

հարցին մասին` Արամ Ա. վեհափառ 

հայրապետը ըսաւ, որ այդ քայլին դիմուած է, 

որովհետեւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 

Էրտողան անպատասխան ձգած է հայկական 

եկեղեցական կալուածներու վերադարձին 

վերաբերեալ իր նամակը: Վեհափառ 

հայրապետը յայտնեց, որ Մարդկային իրաւանց 

եւրոպական դատարանը կաթողիկոսութեան ներկայացուցած դատը նկատած է անընդունելի` 

առաջարկելով, որ թրքական տեղական դատարաններուն դիմելու ընտրանքը չէ սպառած: Արամ 

Ա. կաթողիկոս զարմանք յայտնեց այդ որոշումին նկատմամբ` նշելով, որ դատարանը քաջ կը 

գիտակցի, որ Թուրքիոյ մէջ որեւէ դատարան պիտի չհամարձակի դատ ներկայացնել թրքական 

դատարանի մը: Ան յոյս յայտնեց, որ դատարանը ընդունի դատը` հիմնուելով 

ժողովրդավարութեան ու արդարութեան եւ իր սկզբունքներուն վրայ: 

Եւրոպական խորհրդարանի անդամ Ֆրանք Էնկել յայտնեց, որ երբ Լիւքսամպուրկ ձեռնարկած է 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման աշխատանքին, իրեն հարցուցած են, թէ. «ի՞նչ պիտի 

փոխէ», պատասխանը պարզ էր` «այլ ցեղասպանութիւններ պիտի կանխարգիլէ»: 

Խօսելով Թուրքիոյ մասին Էնկել յայտնեց, որ պետութիւն մը, որ իր անցեալին հետ չ՛առերեսուիր, 

ապագայ չունի` աւելցնելով, որ 80 միլիոն բնակչութիւն ունեցող երկիր մը կրնայ ներողութիւն 

խնդրել 3 միլիոննոց ժողովուրդէ մը, սակայն Թուրքիոյ զարգացումները ցոյց կու տան, որ այդ 

յոյսը կը չքանայ: 

Ան յայտնեց, թէ չի կարծեր, որ քանի մի օր առաջ Մալթայի մէջ լրագրողի սպանութիւնը 

առնչութիւն չունի Ազրպէյճանի հետ, մանաւանդ որ լրագրողը ազրպէյճանական ապօրինի 

ֆինանսաւորման շուրջ հետաքննութիւն կը կատարէր: 

Ան ըսաւ, որ Ազրպէյճան երբեք Արցախը հանգիստ պիտի չձգէ, ան այդ մէկը պիտի կատարէ այն 

ժամանակ միայն, երբ Եւրոպական Միութիւնը ճնշում բանեցնէ: Քաթալոնիոյ հարցին լոյսին 

տակ հողային ամբողջականութիւնը այսօր մեծ կարեւորութիւն ստացած է Եւրոպական 

Միութեան համար, եւ այդ եզրը «միակ աղօթքն է, որ կ՛ըսենք». սակայն այդ հողային 

ամբողջականութիւնը կարելի չէ բռնի ուժով պահպանել` ի հեճուկս այդ պետութեան մէջ ապրիլ 

մերժող ժողովուրդի կամքին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Տէր Զօրի Մէջ Հրամանատար Իսամ Զահրէտտին Զոհ 

Գնաց Ականի Մը 
Տէր Զօրի մէջ հանրապետական պահակագունդի 

հրամանատար, զօրավար Իսամ Զահրէտտին երէկ 

զոհ գնաց ականի մը պայթումին` Հուէյժաթ Սաքր 

շրջանին մէջ:  

Ան մասնակցած է Սուրիոյ պատերազմի ծանրագոյն 

բախումներուն, անոր սկիզբէն ի վեր, մարտ 2011-ին: 

«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանն ու միջազգային լրատուամիջոցներ 

անդրադարձան դէպքին` նշելով, որ զօրավար Զահրէտտին Սուրիոյ իշխանութեանց կողքին 

ղեկավարած է ընդդիմադիր ուժերուն դէմ մղուող ճակատումները: 

Ան յամառօրէն կառչած մնացած է Տէր Զօրին` դիմադրելով հակադիր բոլոր ուժերուն, առանց 

սակայն կարենալ տեսնելու Տէր Զօրի ազատագրումը ՏԱՀԵՇ-էն եւ ընդդիմադիր ուժերէն: 

1990-ին Իրաքի Քուէյթ Ներխուժումէն Ի Վեր Առաջին 

Անգամ Ըլլալով. Սէուտական Առեւտրական Օդանաւ Մը` 

Իրաքի Օդակայանին Մէջ 
Անցնող օգոստոսին սկսած սէուտեւիրաքեան փոխադարձ այցելութիւնները ազդանշանը կու 

տային շուրջ երեք տասնամեակներու յարաբերութեանց խզումին սառցահալին: 

Արդարեւ, Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Ատել Ժուպէյրի Իրաք այցելութենէն ետք 

սէուտական առեւտրական օդանաւ մը 27 տարիներէ 

ի վեր առաջին անգամ ըլլալով երէկ էջք կատարեց 

Իրաքի օդակայանին մէջ: 

Ըստ Իրաքի օդակայանի մէկ պատասխանատուին, 

սէուտական օդանաւերը պիտի երթեւեկեն Ռիատի եւ 

Իրաքի բոլոր քաղաքներուն միջեւ: Նմանապէս սէուտական օդանաւորդութեան մէկ 

ընկերութեան պատասխանատու Պանտար Մհաննա յայտարարեց, որ այս քայլը պիտի միացնէ 

երկու եղբայրական պետութիւնները: 

Նշենք, որ 1990-ին Իրաքի նախկին նախագահ Սատտամ Հիւսէյնի ղեկավարած դէպի Քուէյթ 

ներխուժումին պատճառով յարաբերութիւնները խզուած էին երկու պետութեանց միջեւ: 

Ըստ մեկնաբաններու, սէուտական այս քայլը կը միտի հակակշռել շրջանին մէջ «Իրանի 

հետզհետէ աճող ազդեցութիւնը»: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  407, àõñµ³Ã, 20 ÐàÎîºØ´ºð, 2017                                                                          14 
 

Զօրակցութիւն Յայտնելով Իրաքի Միասնականութեան` 

Եըլտըրըմ. «Կը Զօրակցինք Հիւսիսային Իրաքի Շրջանին 

Գծով Պաղտատի Ձեռնարկած Քայլերուն» 
«Իրաքի մէջ տեղի ունեցող անցուդարձերուն գծով 

Անգարայի կեցուածքը պարզ ու յստակ է սկիզբէն ի 

վեր», ընդգծեց Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի 

Եըլտրըմ երէկ` նշելով, որ իր երկիրը մեծ 

կարեւորութիւն կու տայ Իրաքի հողային 

ամբողջականութեան եւ կը զօրակցի Իրաքի 

կեդրոնական իշխանութեան որդեգրած 

քայլերուն` Հիւսիսային Իրաքի շրջանին գծով: 

Պատկերասփռուած հարցազրոյցի մը ընթացքին 

կատարած իր յայտարարութեամբ Թուրքիոյ վարչապետը ըսաւ. «Թուրքիա կ՛ակնկալէ, որ Իրաք 

մեծ զգուշութեամբ վերահաստատէ Քերքուքի ժողովրդագրական կառոյցը, այնպէս մը, որ 

անիկա համընկնի անոր (Քերքուքի) պատմական խորքին»: Ան նշեց, որ «շրջանի 

ժողովրդագրական պատկերը խորապէս ցնցուած ու փոխուած է գործադրուած 

բռնարարքներուն եւ որդեգրուած կատարուած իրողութեան քաղաքականութեան պատճառով: 

Եըլտըրըմ հաստատեց, որ Թուրքիա եւս փոխադարձաբար ձեռնարկած է կարեւոր քայլերու, 

ինչպէս` փակելով դէպի նշեալ շրջան երթեւեկող օդանաւերուն դիմաց օդային տարածքը եւ 

Իրաքի կեդրոնական իշխանութեան յանձնելով սահմանային անցքերուն կառավարումը: 

Քաթալոնիոյ Ղեկավարը Կը Սպառնայ Անջատուիլ 

Սպանիայէն 
Վերջերս Սպանիայէն անկախանալու գծով  

հանրաքուէ կատարած Քաթալոնիոյ շրջանի 

ղեկավար Քարլես Փուչտեմո երէկ սպառնաց 

Քաթալոնիոյ անջատումը հռչակել, եթէ Մատրիտ 

յետս կոչէ շրջանի ինքնավար բնոյթը:  

Նախապէս Փուչտեմոն երկխօսութեան կոչ ուղղած 

էր Սպանիոյ վարչապետ Մարիանօ Ռախոյին` 

հարթելու համար Քաթալոնիոյ մէջ կայացած հանրաքուէին հետեւանքները: 

Նշենք, որ Սպանիոյ պատասխանատու աղբիւրներ հաւանական նկատած էին, որ 

իշխանութիւնը չեղեալ նկատէ Քաթալոնիոյ հանրաքուէին արդիւնքները: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Դասախօսութիւն-Քննարկում` Տեղեկատուական 

Հարցերու Մասին 
Ուրբաթ, 13 հոկտեմբերի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, 

կազմակերպութեամբ Համազգայինի Կիպրոսի 

«Օշական» մասնաճիւղի վարչութեան, Կիպրոսի 

հայոց առաջնորդարանի «Իւթիւճեան» սարհին մէջ 

տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն-քննարկում` 

հայկական տեղեկատուական խնդիրներուն մասին: 

Լիբանանէն յատկապէս հրաւիրուած էր «Ազդակ» 

օրաթերթի տնօրէն Շահան Գանտահարեան: 

Դասախօսութեան ներկայ էին կիպրահայոց թեմի 

կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանը, կիպրահայութեան պետական 

ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտէսեանը, Նիկոսիոյ եւ Լառնաքայի հոգեւոր հովիւները, 

Ազգային վարչութեան անդամները, Նարեկ Ազգային վարժարանի  հոգաբարձութիւնն ու 

տնօրէնութիւնը, մամուլի աշխատակիցներ եւ գաղութին մէջ գործող միութիւններու 

ներկայացուցիչներ: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Համազգայինի «Օշական» մասնաճիւղի ատենապետ Արթօ 

Դաւիթեանը, որ ներկայացուց նիւթին կարեւորութիւնը` շեշտելով այս մարզին մէջ այսօր 

գոյութիւն ունեցող նորութիւններուն դիմաց հայկական լրատուամիջոցներու որդեգրելիք 

միջոցներու հրամայականը: 

Դասախօսական հանդիպումը վարեց դոկտ. Հրայր Ճեպեճեանը, որ նախաբան կատարեց 

պատմութեան ընթացքին մամուլին ունեցած ազդեցութեան` հանրային կարծիքի կայացման 

գործընթացին վրայ: Ճեպեճեան նաեւ խօսեցաւ «Ազդակ»-ի իրականացուցած բազմաշերտ 

աշխատանքներու մասին` շեշտելով թերթին հրապարակումներուն առանցքը` 

առարկայականութիւնն ու համահայկականութիւնը: 

րուան դասախօս Շահան Գանտահարեան նիւթը բաժնեց հիմնական երեք մասերու` 

ա.- Ընդհանուր տեղեկատուական դաշտը` այսօր, 

բ.- Հայկական լրատուադաշտի դիմագրաւած խնդիրները եւ 

գ.-  Բովանդակային խնդիրներ. կիպրական օրինակը: 

Երեք ուղղութիւններուն շուրջ զեկուցելէ ետք Շահան Գանտահարեան եզրափակեց. «Կիպրոսը 

հայկական գործընթացներու համար այսօր ամէնէն դրական ենթահողն է աշխարհի բոլոր 

պետութիւններուն մէջ: Այս պատճառով ալ որքան աշխուժանան Երեւանի հետ 

յարաբերութիւնները, որքան համասփիւռքեան կազմակերպութիւններու քաղաքական 

գործունէութեան կիզակէտին վրայ յայտնուի Կիպրոսը եւ որքան ալ ճիշդ առարկայական 

լուսաբանումներ կատարէ հայկական լրատուադաշտը  նման յայտարարութիւններու եւ անոնց 

հետեւելիք քաղաքական քայլերուն, այնքան կը շահի հայկական դաշտը թէ՛ իբրեւ պետութիւն, 

թէ՛ իբրեւ սփիւռք եւ թէ՛ իբրեւ, մեր պարագային, լրատուադաշտ»: 
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Դասախօսութեան հետեւեցաւ  քննարկում. ներկաները իրենց տեսակէտներով եւ 

տեղեկատուական ոլորտի վերաբերող հետաքրքրական առաջարկներով ներդրում բերին 

ձեռնարկի բովանդակութեան: 

Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի 

Պարգեւատրում 
8 հոկտեմբերին Սուրիոյ Հայ աւետարանական համայնքի համայնքապետ վեր. Յարութիւն 

Սելիմեան այցելեց Գերմանիոյ Տրեստըն քաղաք, ուր հրաւիրուած էր խօսք արտասանելու 

տեղւոյն Ս. Խաչ Լուտերական աւետարանական պատմական եկեղեցւոյ մէջ Խաղաղութեան 

յեղափոխութեան յիշատակման օրուան միջազգային  հաւաքի ընթացքին: 

Վեր. Սելիմեան Սուրիոյ ժողովուրդին անունով տեղւոյն եկեղեցական եւ քաղաքական 

իշխանութիւններուն յանձնեց Հալէպէն բերուած ափ մը հող, որ կը խորհրդանշէր տեղի ունեցած 

անհամեմատելի քանդումը, որ անարդարօրէն կատարուեցաւ ընդդէմ Սուրիոյ բնակիչներուն, 

ինչպէս նաեւ կը խորհրդանշէր վերաշինութեան եւ վերակառուցման անդրդուելի կամքը Հալէպի 

բնակիչներուն: 

Պաշտամունքէն ետք վեր.  Յարութիւն Սելիմեան Սուրիոյ  խաղաղութեան վերականգնման 

համար մատուցած ծառայութեան համար պարգեւատրուեցաւ Խաղաղութեան մրցանակի 

միջազգային յանձնախումբին կողմէ եւ  Գերմանիոյ  Տրեստըն քաղաքի  քաղաքապետ  Տեթլեֆ 

Սիթըլի ձեռամբ` «Սորտզ ինթու փլոշեր» խաղաղութեան մրցանակով: 

Սոյն մրցանակը շնորհուեցաւ վեր. Յարութիւն Սելիմեանին` իր  անխոնջ, նուիրակամ ու 

անձնուրաց ծառայութեամբ ձեռք բերած խաղաղութեան միջոցներու  որոնման եւ 

գործունէութեան համար, որ բարձրօրէն գնահատուեցաւ Գերմանիոյ իշխանութիւններուն 

կողմէ` հայրենիքի խաղաղութեան եւ արդարութեան ոլորտներուն մէջ իբրեւ նշանակալից 

ծառայութիւն: 

Վեր.  Սելիմեան  իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ հայ համայնքը կար եւ կը մնայ 

նախապատերազմական, պատերազմական եւ յետպատերազմեան շրջաններուն մէջ` իբրեւ 

խաղաղարար եւ ստեղծագործ ժողովուրդ եւ հաստատաբար պիտի ունենայ իր դրական 

ներկայութիւնը` խաղաղութեան ամբողջական գործընթացին եւ Սուրիոյ վերաշինութեան 

ծրագիրներուն մէջ, աւելցնելով, որ սոյն յուշամետալը արդարօրէն պիտի նկատէ  խորհրդանիշ` 

սուրիաբնակ սուրիացիներուն հաստատակամ կեցուածքին: 

Համազգայինի Սուրիոյ «Սարդարապատ» Եւ 

«Շուշի»Պարախումբերու Ելոյթ 
24  սեպտեմբերին փունջ մը աւանդական ու ժամանակակից պարերով ելոյթ ունեցան 

Համազգայինի Սուրիոյ «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի «Սարդարապատ» եւ «Շուշի» 

պարախումբերը` գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Գարմեն Էֆէեանի եւ Վրէժ Թերզեանի: 

Սուրիոյ եւ Հայաստանի զոյգ քայլերգներէն ետք, ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ 

յարգեցին բոլոր նահատակներուն յիշատակը: Ապա հայերէն եւ արաբերէն բացման խօսքերով 
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Պեթի Քիլերճեան եւ Սալբի Թիւֆենքճեան յայտնեցին, որ զոյգ պարախումբերը կու գան 

ողջունելու հալէպահայութիւնը, սկսելու նորն ու գեղեցիկը, շարունակելու Համազգայինի 

աւանդը: Անոնք անգամ մը եւս հաստատեցին, որ Համազգայինը հաւատարիմ կը մնայ իր 

առաքելութեան եւ հայկական պարային աւանդութիւնները գնահատելով` կը փոխանցէ զանոնք 

նորահաս սերունդին` երաշխաւորելու անոր գոյատեւումը: 

Յայտագիրը կ՛ընդգրկէր հայկական` ազգագրական, արաբական` հայրենասիրական եւ օտար` 

իտալական, պարսկական, վրացական, հնդկական եւ «Սալսա» պարերը:  

Օրուան հանդիսավար Պեթի Քիլերճեան բանաստեղծական մէջբերումներով հարստացուց 

յայտագիրը` վեր առնելով հայ արուեստի անկորոյս արժէքները: 

Ելոյթին ընթացքին ցուցադրուեցաւ «Սարդարապատ» եւ «Շուշի» մանկապատանեկան 

պարախումբերու 2017 տարեշրջանի նախապատրաստական փորձերն ու նախկին ելոյթները 

ներկայացնող տեսերիզ մը: 

Աւարտին խօսք առաւ Յուսիկ քհնյ. Սեդրակեանը, որ բարձր գնահատեց զոյգ պարախումբերուն 

ելոյթը երկրի նման պայմաններուն մէջ, ապա դրուատիքով անդրադարձաւ այն ծնողներուն, 

որոնք իրենց զաւակները Համազգայինին կը վստահին` անոնց մէջ վառ պահելու համար 

հայկական մշակութային արժէքները: 

ՀՅԴ «Լեռնավայր» Կոմիտէութեան 40-ամեակի 

Հանդիսաւոր Նշում 

17 սեպտեմբերին Փասատինայի «Հիլթըն» պանդոկին մէջ նշուեցաւ ՀՅԴ «Լեռնավայր» 

կոմիտէութեան հիմնադրութեան 40-րդ տարեդարձը: 
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Ձեռնարկի բացումը կատարեց օրուան հանդիսավար Կարպիս Հինտոյեան, որ հրաւիրեց 

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը, որպէսզի 

օրհնէ սեղանները: 

Առաջնորդ սրբազանը նախ շնորհաւորեց 40-ամեայ յոբելեար «Լեռնավայր» կոմիտէութիւնը եւ 

ընդգծեց անոր ներգործօն դերակատարութիւնը շրջանի հայութեան եւ ամերիկահայութեան 

կեանքին մէջ, ապա ան օրհնեց սեղանները: 

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ «Լեռնավայր»-ի 40-ամեայ վաստակը արժանաւոր կերպով 

գնահատող տեսերիզ  մը, որ պատրաստուած էր Գեղամ Պերեճիքլեանին կողմէ: 

«Լեռնավայր» կոմիտէութեան անունով Արման Պաղտոյեան ոգեկոչեց կոմիտէութեան ճամբով 

տեղական եւ համահայկական մակարդակներու վրայ ազգային գործունէութիւն ծաւալած 

անցեալ ու ներկայ սերունդներուն ի գործ դրած ճիգն ու իրականացուցած նպատակները` 

աւելցնելով, որ կատարուած գործը եւ առաքելութիւնը համայնքի համախմբո՛ւմն է, անոր 

հզօրացումը, որպէսզի կարելի ըլլայ իբրեւ ինքնուրոյն հաւաքականութիւն դիմանալ, նաեւ` 

տեղական եւ համաամերիկեան մակարդակներու վրայ հայկական ազդեցութեան դաշտը 

ընդարձակել, որպէսզի հայութեան ու Հայաստանի ընդհանուր նպատակներուն շօշափելի 

օգտակարութիւն ձեռք բերուի»: 

Ապա Պաղտոյեան ստանձնեց պետական անձնաւորութիւններու կողմէ կոմիտէութեան 

ուղղուած շնորհաւորագիրները` շրջանին մէջ կոմիտէութեան ցուցաբերած դրական 

ներգործութեան, ինչպէս նաեւ կրթական, ընկերային եւ համաամերիկեան ծրագիրներու իր 

անսակարկ մասնակցութեան համար: 

Այնուհետեւ, գլխաւոր բարերարներ` Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան ամոլը, Ճօ եւ Հուրիկ 

Պաղտատլեան ամոլը, դոկտ. Սարգիս եւ Սիմա Կարապետեան ամոլը ստացան երախտիքի 

խորհրդանշական նուէրներ` իբրեւ  երախտագիտութիւն իրենց զօրակցութեան (բարերար 

Սարգիս եւ Նունէ Սեփեթճեանները իրենց յուշանուէրը ստանձնեցին աւելի ուշ): 

40-ամեակի յանձնախումբի ատենապետ Սարգիս Թաթիկեանը կարդաց աւելի քան 40 

մոմավառ հայորդիներու, ազգային կառոյցներու եւ ուղեկից միութիւններու անունները, ապա 

հրաւիրեց զիրենք իրենց սեղաններուն վրայ տեղադրուած յատուկ մոմերը վառելու: Թաթիկեան 

ներկաներուն ուշադրութեան յանձնեց, որ շնորհիւ Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան ամոլին 

իշխանական նուիրատուութեան` Փասատինայի Ֆութհիլ պողոտայի Հայ կեդրոնը այսուհետեւ 

պիտի կոչուի «Յովհաննէս եւ Հռիփսիմէ Ճիւէլէքեան երիտասարդական կեդրոն»: 

Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Տարօն Տէր Խաչատուրեան 

խօսք առնելով` վեր առաւ յետեղեռնեան շրջանին ՀՅ  Դաշնակցութեան դերակատարութիւնը 

հայութեան կեանքին մէջ` իբրեւ գաղութներու կազմակերպումը իրականացուցած առաջնորդող 

ուժ, որ նոյն թափով կը շարունակէ իր առաքելութիւնը նաեւ այսօր, աշխարհի վրայ սփռուած 

հայութեան թէ ամերիկեան ցամաքամասի գաղութներու կեանքին մէջ: Այնուհետեւ 

գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: Յայտնենք, որ «Լեռնավայր» կոմիտէութեան 

հիմնադրութեան 40-ամեակին առիթով պատրաստուած էր յատուկ գրքոյկ մը, որմէ օրինակներ 

բաժնուեցան ներկաներուն: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Խնձորը Օգտագործելու Հետաքրքրական Տարբերակներ 
Բացի ուտելէ` ահա թէ ի՛նչ բաներու կարելի է օգտագործել խնձորը: 

Ակռաները Մաքրելու 

Ճաշէն ետք խնձոր մը խածնելով ուտելը կը մաքրէ 

ակռաները եւ անոնց մէջ տեղաւորուած ճաշի 

մնացորդները: Եթէ ակռաները խոզանակելու առիթը 

չունինք, խնձոր ուտենք: 

Գլխու Ցաւը Անցընելու 

Որքան ալ տարօրինակ թուի, բայց հաստատուած է, 

որ գլխու ցաւը կարելի է անցընել կիսուած կանաչ խնձոր մը հոտուըտալով… Այո՛, եթէ 

ցաւազերծիչ չունինք, այս միջոցին դիմենք գլխացաւէն ձերբազատելու համար: 

Կանաչ Լոլիկը Հասունցնելու 

Եթէ շուկայէն լոլիկ գնած ենք, եւ անոնք կիսով չափ 

կանաչ են, առնենք թուղթէ տոպրակ մը, լեցնենք 

լոլիկները, առաւել` խնձոր մը, սպասենք քանի մը օր եւ 

պիտի տեսնենք, որ լոլիկները լրիւ կարմրած են: 

Շէկ Շաքարը Փափկացնելու 

Շէկ շաքարը շատ արագ կը կարծրանայ խոնաւութեան պատճառով: Նման կացութեան մը 

դիմաց շաքարը լեցնենք կերպընկալ տոպրակի մը մէջ, աւելցնենք խնձորի կտոր մը, տոպրակին 

օդը պարպենք եւ բերանը փակենք: 2 օրէն շաքարը իր նախկին վիճակը կը վերագտնէ: 

Հաւը Փափկացնելու 

Եթէ փուռին մէջ հաւ կը խորովենք, անոր փորին մէջ խնձոր 

մը զետեղենք, որպէսզի եփի աւարտին հաւին միսը 

փափուկ եւ հիւթեղ ըլլայ: 

Աղը Հաւասարակշռելու 

Յաճախ կը պատահի, որ կամքէ անկախ մեր ապուրը կամ 

կերակուրը աղի ըլլայ, քանի մը կտոր խնձոր (կամ 

գետնախնձոր) նետենք կաթսային մէջ եւ 10 վայրկեան եփը շարունակենք, արդիւնքը շատ 

գոհացուցիչ կ՛ըլլայ: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Â. î³ñÇ,  ÂÇõ  407, àõñµ³Ã, 20 ÐàÎîºØ´ºð, 2017                                                                          20 
 

Որպէս Դէմքի Ծեփուկ 

Շաբաթը անգամ մը կեղւըուած եւ քերոցէ անցած խնձոր մը տարածենք մեր դէմքին վրայ, 

սպասենք քառորդ ժամ, ապա ցօղուենք գաղջ ջուրով: Այս ծեփուկը սնունդ եւ փայլք կու տայ 

մորթին եւ կը պաշտպանէ կանխահաս կնճիռներէ: 

Որպէս Մոմակալ 

Աշնանային ընթրիքները աւելի տպաւորիչ դարձնելու համար ընտրենք քանի մը գոյնի խնձոր, 

անոնց միջուկը փորենք եւ կեդրոնը մէկական մոմ զետեղենք: 

5 Պարզ Կանոններ` Երեխային Մարմնին 

Դիմադրականութիւնը Բարձրացնելու Համար 

1-Երեխային տաք հագցնելը ծնողներու 

ամենատարածուած սխալներէն մէկն է: Կարեւոր 

է յիշել, որ երեխայի մարմնին ջերմային 

համակարգը կը տարբերի հասուն մարդու 

ջերմային համակարգէն: Չմոռնանք նաեւ, որ 

երեխաները շարժուն են եւ տաքարիւն, ինչ որ 

աւելի եւս կը բարձրացնէ անոնց ջերմութիւնը: 

Տաք եւ հաստ վերնազգեստ հագցնելով` ծնողները 

աւելի եւս կը բարդացնեն վիճակը, հետեւաբար 

հարկաւոր է հագցնել տաք, բայց թեթեւ բաճկոն 

մը: 

2-Լոգանքի ժամանակ ծնողները կը փակեն դուռը` երեխան պաշտպանելու համար միջանցիկ 

հովէն, սակայն չեն անդրադառնար, որ այդ տարածքը կը դարձնեն շոգեբաղնիք: Այս իսկ 

պատճառով  հարկաւոր է երեխային լոգցնելու պահուն դուռը չփակել: 

3-Եթէ երեխան հիւանդ է, պէտք չէ անոր անմիջապէս անթիպիոթիք եւ այլ դեղեր տալ: 

Փոխարէնը` կ՛արժէ օգտագործել ժողովրդական միջոցներ` տաք թէյեր, ողողումներ, թարմ 

հիւթեր, տաք ապուրներ, եւ այլն… Անթիպիոթիքի եւ այլ դեղերու չարաշահումը կը տկարացնէ 

երեխային մարմնին դիմադրականութիւնը: 

4-Նոյնիսկ եթէ երեխան հիւանդ է, անհրաժեշտ է օրական առնուազն մէկ ժամ զբօսնել մաքուր 

օդին: Մաքուր օդը կը մաքրէ թոքերը, կ՛օգնէ մարմնի դիմադրականութեան զարգացման: 

5-Տարուան բոլոր եղանակներուն երբեք պէտք չէ փակել երեխային սենեակին պատուհանը: 

Նոյնիսկ հիւանդ երեխային սենեակին պատուհանը պէտք է կիսով բաց մնայ եւ սենեակը 

օդափոխուի: Վատառողջ եւ ապականած մթնոլորտը կը տկարացնեն երեխային 

դիմադրականութիւնը: 

www.aztarar.com 


