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Երկուշաբթի, 18 Նոյեմբեր 2019-ի երեկոյեան 

ժամը 7:30-ին, տեղի ունեցաւ գրական յատուկ 

երեկոյ մը, KUWAIT Design Center կեդրոնէն 

ներս, կազմակերպութեամբ՝ Contemporary art 

platform Cap Kuwait-ի: 

Երեկոն իւրայատուկ էր, որովհետեւ թեման 

ինքնին խօսուն էր ամէն քուէյթահայու, ինչու չէ 

նաեւ հայ ժողովուրդի զաւակներուն սրտին: 

Երեկոն նուիրուած էր արաբ արձակագիր, 

ականաւոր մտաւորական, հանրայայտ լրագրող՝ 

Տիար ԱՀՄԱՏ ԱԼ ՍԱՐՐԱՖ-ի (عبد اللطيف األرمني و التفاحات الثالثة) վէպին: 

Արդարեւ, մէկ ժամուայ ընթացքին գրքի հեղինակը լայն գիծերու մէջ ներկայացուց 

վէպի բովանդակութիւնը: Սոյն երեկոյին ներկայ էին արաբ մտաւորականներ, նաեւ 

Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբի անդամներ ու հայորդիներ: 

Աւարտին, յանձնախումբիս ատենապետ՝ ընկ. Ժան Մոմճեան յատուկ 

շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպող մարմնի անդամներուն, նաեւ գրքի 

հեղինակին՝ տպաւորիչ երեկոյին համար: 

Յետ երեկոյի շարունակուող զրոյցի ընթացքին առաջարկուեցաւ՝ կազմակերպել հայ եւ 

արաբ համագործակցութիւնը ամրապնդող նմանօրինակ ձեռնարկներ: 

Հինգշաբթի, 7 Նոյեմբեր 2019-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս 

Վրդ. Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ դպրոցի 

կազմակերպած քերմէսին, ընկերակցութեամբ գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ 

Ա. Քհնյ. Քէհեաեանի եւ Ազգային Վարչութեան անդամ Տօքթ. Յակոբ Սէրայտարեանի: 

Հայկական խորոված, համադամ ուտեստներ, խաղեր, երգ ու պար եւ հայկականութիւն 

բուրող մթնոլորտ... ահա այս բոլորը կազմեցին Քուէյթի Ազգ. Վարժարանի «Խորոված 

2019»ի երեկոն, որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր 2019ին, կազմակերպութեամբ 

վարժարանիս Հոգաբարձութեան, մասնակցութեամբ Շրջանաւարտից Միութեան 

նորակազմ Վարչութեան։ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  516, àõñµ³Ã, 22 ÜàÚºØ´ºð, 2019                                                                        3 
 

Սոյն մտերմիկ երեկոյթին ներկայ էին Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ․ Տ․ Պետրոս 

Վրդ․ Մանուէլեան, ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր 

Դեսպան Տիար Սարմէն Պաղտասարեան, ՀՀ 

Հիւպատոս Տիար Վարդգէս Յովսէփեան, Թեմական 

Խորհուրդի ու Ազգային Վարչութեան 

ներկայացուցիչներ եւ Քուէյթահայ համայնքի 

զաւակներու մեծ զանգուած մը։ 

Օրուան բեմավարներ՝ Նուշիկ Արզուլեան եւ Գէորգ Մելիքսէթեան ընկերային հաճելի 

խաղերով յաւելեալ խանդավառութիւն ստեղծեցին ներկաներուն մօտ եւ ջերմացուցին 

մթնոլորտը։ Յայտագիրը նաեւ կ'ընդգրկէր՝ տիկնիկային թատրոն, պատրաստուած 

«Արեգակ» Մանկապարտէզի ուսուցչակակազմին կողմէ։ 

Երեկոյի ընթացքին նաեւ տեղի ունեցաւ Պլօթի եւ 

Տեգեր (Darts)-ի մրցաշարքերու առաջնակարգերու 

պարգեւատրում, ձեռամբ Հոգաբարձութեան 

Ատենապետ Սիմոն Օգճեանի եւ Շրջանաւարտից 

Միութեան Ատենապետուհի Լուսի Քահքէճեանի։ 

Տեղին է նշել, որ ձեռնարկի յաջողութեան թափն ու 

պսակը կը կազմէին վարժարանիս Տիկնանց 

Յանձնախումբի համադամ խորովածները, որոնք սիրով պատրաստուած էին եւ 

արդիւնքն էին անոնց հաւաքական աշխատանքին ու անսակարկ նուիրումին։ 

Աւարտին, Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, 

գոհունակութիւն յայտնելով Քուէյթի ազգային վարժարանին՝ այս հոգեհարազատ 

մթնոլորտը շնորհելուն առիթով, ինչպէս նաեւ գնահատեց տարուած աշխատանքը եւ 

յաջողութիւն մաղթեց բոլորին։ 

Երկուշաբթի, 18 Նոյեմբեր 2019-ին, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս 

Վրդ. Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ Պաղեստինի 

Անկախութեան 31 ամեակին առիթով Քուէյթի մօտ 

Պաղեստինի Դեսպանութեան կազմակերպած 

ընդունելութեան, որ տեղի ունեցաւ «Քրաուն 

Փլազա» պանդոկին մէջ: Հայր Սուրբին 

կ'ընկերակցէին գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. 

Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանն ու Ազգային 

Վարչութեան անդամ Պր. Յարութ Մահտեսեանը: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Պաշտօնական այցելութեամբ Քաթար գտնուող Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան 20 

Նոյեմբերին Տոհայի մէջ հանդիպում ունեցաւ Քաթարի նախկին իշխան Համատ պըն Խալիֆա 

Ալ Թանիի հետ: 

Աւելի ուշ նախագահ Սարգսեան տեսակցեցաւ Քաթարի գործարարներու միութեան 

ղեկավարներու եւ միութեան անդամ գործարարներու ու ընկերութիւններու 

ներկայացուցիչներու հետ: 

Ան գործարարներուն ներկայացուց Հայաստանի ներդրումային ու մրցակցային 

կարելիութիւնները` նշելով, որ Հայաստան, սերտօրէն համագործակցելով Եւրոպական 

Միութեան հետ, Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամ է եւ կրնայ այլ երկիրներու 

շուկաներ հասնիլ` տարանցումի լաւ կարելիութիւններ առաջարկելով: Քաթարի մէջ 

Հայաստանի դեսպանութեան բացումը, մուտքի արտօնագրային դրութեան չեղեալ նկատումը, 

երկու երկիրներուն միջեւ ուղիղ օդային հաղորդակցութեան առկայութիւնը նախագահը լաւ 

կարելիութիւն նկատեց ո՛չ միայն զբօսաշրջութեան, այլ նաեւ երկկողմանի գործարար կապերու 

զարգացման համար: 

«Հայաստանը ո՛չ միայն գեղեցիկ բնութեամբ, պատմամշակութային հսկայ ժառանգութեամբ ու 

հնագոյն պատմութեամբ երկիր է, այլեւ ունի բաւական արագ զարգացող զբօսաշրջութեան եւ 

սպասարկման ոլորտ, նաեւ` կայացած դրամատնային համակարգ: Այնպէս որ, կը հրաւիրեմ 
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Հայաստան` ծանօթանալու մեր երկրին եւ գործարար կարելիութիւններուն, բացայայտելու մեր 

երկիրը: Մեր դուռը բաց է ձեր դիմաց», յայտնեց նախագահ Սարգսեան: 

Երկկողմանի փոխադարձ գործակցութեան զարգացման տեսանկիւնէն Հայաստանի 

նախագահը հեռանկարային նկատեց զբօսաշրջութեան, գիտութեան, կրթութեան եւ 

արհեստագիտութիւններու, սննդամթերքի արտադրութեան ու մատակարարման, 

ոսկերչութեան եւ այլ ոլորտներ: 

Քաթարի գործարարներու միութեան անդամները ողջունեցին նախագահ Սարգսեանին 

այցելութիւնը իրենց երկիր եւ Հայաստանի հետ համագործակցութեան պատրաստակամութիւն 

յայտնեցին: 

Հանդիպման պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեցաւ յառաջիկային քաթարցի 

գործարարներու այցելութիւն կազմակերպելու Հայաստան` համագործակցութեան 

կարելիութիւններուն տեղւոյն վրայ ծանօթանալու եւ փոխադարձ գործակցութեան 

ուղղութիւնները քննարկելու նպատակով: 

Նշենք, որ նախագահ Արմէն Սարգսեան Տոհայի մէջ նաեւ մասնակցեցաւ հեղինակաւոր 

«Կրթութեան համաշխարհային ստեղծարար վեհաժողովին», որուն ընթացքին ունեցաւ իր 

խօսքը: 

Չորեքշաբթի, 20 Նոյեմբերին, Հայաստանի 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այցելեց Վենետիկի Ս. 

Ղազար կղզի, տեսակցութիւն ունեցաւ Մխիթարեան 

միաբանութեան վանահայրերուն եւ Վենետիկի հայ 

համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ: Միլանոյի մէջ 

ան այցելեց Միլանոյի Հայ առաքելական Սրբոց 

Քառասնից Մանկանց եկեղեցի, հանդիպում ունեցաւ 

Միլանոյի քաղաքապետին եւ տեղւոյն համայնքի 

ներկայացուցիչներուն հետ: 

Վենետիկի մէջ Մխիթարեան միաբանութեան 

վանահայրերուն եւ Վենետիկի հայ համայնքի 

ներկայացուցիչներուն հետ տեսակցութեան 

ընթացքին վարչապետը անդրադարձաւ 

միաբանութեան անգնահատելի 

դերակատարութեան, անոր ունեցած գիտական 

հսկայական ժառանգութեան: 

Ապա ան խօսեցաւ սփիւռքահայութեան մասին. 

«Հայաստանը հայ ժողովուրդի պետութիւնն է: Ամէն 
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հայ, անկախ անկէ եթէ կ՛ապրի  Հայաստանի մէջ, թէ ոչ, պէտք է ապրի Հայաստանով», շեշտեց 

Նիկոլ Փաշինեան` աւելցնելով, որ իւրաքանչիւր կառավարութիւն պէտք է ունենայ ազգային 

օրակարգ: 

Նիկոլ Փաշինեան այցելեց նաեւ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի, շրջագայեցաւ Մխիթարեան 

միաբանութեան տարածքին մէջ, իսկ Մխիթարեան միաբանութեան քահանայապետական 

պատուիրակ, Թուրքիոյ Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ թեմի առաջնորդ Լեւոն արք. Զեքիեան 

ներկայացուց վերջին օրերուն Վենետիկի մէջ տեղի ունեցած ջրհեղեղին հետեւանքները: Անոր 

համաձայն, ջուրով լեցուած են շինութեան գետնայարկերը, եկեղեցւոյ հիմքը, քանդուած է 

հարաւային պարսպապատը, որոշ ձեռագիրներ եւ զարդաքանդակներ վնասուած են, ափին 

խարսխուած «Արմենիա» առագաստանաւը բախած է կառամատոյցին, բայց լուրջ մշակութային 

վնաս չէ կրած Մխիթարեան միաբանութիւնը: Վարչապետ Փաշինեան զօրակցութիւն յայտնեց 

Մխիթարեան միաբանութեան եւ ուրախութիւն յայտնեց, որ անդառնալի որեւէ վնաս չկայ: 

«Եկած ենք մեր զօրակցութիւնը յայտնելու ջրհեղեղէն տուժած Մխիթարեան միաբանութեան, 

ուրախ եմ, որ անդառնալի վնաս չէ պատճառուած: Նաեւ կ՛ուզեմ հայ ժողովուրդին 

գնահատանքը արտայայտել Մխիթարեան միաբանութեան, որ մեր ժամանակակից կրթութեան, 

գիտութեան, արուեստի աղբիւրներէն մէկն է: Այն ժամանակ, երբ հայութեան ինքնութիւնը 

վտանգուած էր հայրենիքի մէջ, Մխիթարեան միաբանութիւնը մեր լեզուի, պատմութեան, 

ինքնութեան պահպանման տաճար մը դարձաւ», գրեց Փաշինեան` «Ոսկեայ մատեան»-ին մէջ: 

Միլանոյի մէջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցաւ Միլանոյի քաղաքապետ 

Ճուզեփփէ Սալայի հետ, ISPI միջազգային քաղաքագիտութեան հիմնարկին մէջ: Միլանոյի 

քաղաքապետը շնորհակալութիւն յայտնեց այս այցելութեան համար` դիտել տալով, որ  

Միլանոն բաց եւ միջազգային քաղաք է, եւ այդ է հիմնական տարբերութիւնը Իտալիոյ այլ 

քաղաքներէն: 

Միլանոյի հայ առաքելական Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ վարչապետ Փաշինեան 

դիտել տուաւ, որ Հայաստանի մէջ նորոգուած է մարդոց հաւատքը` սեփական ուժերուն եւ 

սեփական երկրի ապագային նկատմամբ, դիտել տալով, որ փտածութեան դէմ պայքարը միայն 

կառավարութեան կամ իրաւապահ մարմիններու խնդիրը չէ, այլ նաեւ` քաղաքացիներուն: Ըստ 

Փաշինեանի, կարիք կայ մտածողութեան փոփոխութեան, իւրաքանչիւր անհատ պէտք է 

գիտնայ, որ պարտաւոր է հրաժարիլ ամէն տեսակ փտածութենէ: 

18 Նոյեմբերին ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական  

կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան եւ 

ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ, 

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

փոխնախագահ Վահրամ Բալայեան 

հանդիպումներ ունեցան 2020-ին Արցախի մէջ 

տեղի ունենալիք ընտրութիւններուն նախագահի 

հաւանական թեկնածուներ Վիթալի 
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Բալասանեանին եւ Ռուսլան Իսրայէլեանին հետ: 

Մեկնաբանելով հանդիպումները` Դաւիթ Իշխանեան «Ապառաժ»-ին յայտնեց, որ Արցախի մէջ 

արձանագրուած 20-էն աւելի կուսակցութիւններէն 15-ին հետ հանդիպումներէն ետք, սկսած է 

միասնական օրակարգի եւ համաձայնեցուած թեկնածուի շուրջ հանդիպումներու երկրորդ 

փուլը: Ըստ անոր, այս փուլին հանդիպումներ պիտի ունենան Արցախի նախագահի 5 

հաւանական թեկնածուներուն հետ: 

«Կայացած հանդիպումներու ընթացքին նախ միտքեր փոխանակուած են ՀՅԴ-ի առաջարկած 

միասնական օրակարգին շուրջ ստեղծուած համախոհութիւնը տրամաբանական եզրայանգման 

հասցնելու հոլովոյթին ուղղութեամբ: Արցախի նախագահի հաւանական թեկնածուներու հետ 

քննարկուած է, թէ արդեօք անոնք կարելի կը նկատե՞ն համաձայնեցուած թեկնածու դառնալու 

հաւանականութիւնը, կարելի՞ է արդեօք միաւորումը այլ թեկնածուի շուրջ եւ հաւանական կը 

նկատե՞ն արդեօք համախմբումը ՀՅԴ-ի կողմէ առաջարկուած թեկնածուի շուրջ», պարզաբանեց 

Դաւիթ Իշխանեան: 

Անոր համաձայն, հանդիպումները եղած են անկեղծ, անկաշկանդ եւ փոխըմբռնման մթնոլորտի 

մէջ: 

Նշենք, որ Վիթալի Բալասանեանի հետ հանդիպումին ներկայ էին նաեւ Արդարութիւն 

կուսակցութեան, իսկ Ռուսլան Իսրայէլեանի հետ հանդիպումին` Անկախութեան սերունդ 

կուսակցութեան ներկայացուցիչներ: 

19 Նոյեմբերին Դաւիթ Իշխանեան եւ Վահրամ Բալայեան հանդիպումներ ունեցան Արայիկ 

Յարութիւնեանի եւ Աշոտ Ղուլեանի հետ: 

Համախոհութեան մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումներուն Արցախի նախագահի 

հաւանական թեկնածուներուն հետ քննարկուած են միասնական օրակարգի եւ նախագահի 

համաձայնեցուած թեկնածուի վերաբերող հարցեր: 

19 Նոյեմբերին նախագահի հաւանական թեկնածուներուն հետ հանդիպումներուն յաջորդեցին 

Արցախի մէջ արձանագրուած կուսակցութիւններուն հետ հանդիպումները, որոնց առանցքը 

հանդիսացաւ միասնական օրակարգի ձեւաւորումը: 

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին եւ համայնքին մէջ գործող հայկական շարք 

մը այլ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները անցնող շաբաթավերջին հանդիպում մը 

ունեցան Լոս Անճելըս այցելած ծերակուտական Պըրնի Սենտըրզին հետ, որ 2020-ի Միացեալ 

Նահանգներու նախագահական ընտրութիւններուն Դեմոկրատական կուսակցութեան գլխաւոր 

թեկնածուներէն մէկն է: 
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«Արդիւնաւէտ հանդիպում մը ունեցանք ծերակուտական Սենտըրզին հետ` քննարկելով 

Արեւմտեան Ամերիկայի հայութիւնը յուզող շարք մը հարցեր: Նաեւ շնորհակալութիւն 

յայտնեցինք ծերակուտականին, որ որոշած է նեցուկ կանգնիլ Հայոց ցեղասպանութեան 

ճանաչումը պահանջող Ծերակոյտի թիւ 150 բանաձեւին հաստատումը ապահովելու 

ջանքերուն», կը յայտնէ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի փոխատենապետ 

Րաֆֆի Գասապեան: 

Խորհրդակցութեանց ընթացքին, Սենտըրզ հաստատեց իր զօրակցութիւնը հայութիւնը 

մտահոգող շարք մը հարցերու, ներառեալ` Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց 

յաւելեալ աջակցութեան ապահովում, ինչպէս նաեւ Արցախի ապահովութեան երաշխաւորում: 

Հանդիպման ընթացքին, Կլենտէյլի ուսուցիչներու միութեան նախագահ եւ Արեւմտեան 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամ Թալին Արսէնեան Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի խորհրդանիշ անմոռուկ ծաղիկի կրծքանշանը զետեղեց 

ծերակուտական Սենտըրզի լամբակին: 

Յատկանշական է, որ ծերակուտականը այդ կրծքանշանով մասնակցեցաւ աւելի ուշ տեղի 

ունեցած հանրային հաւաքին, ուր զինք դիմաւորելու եկած էին հազարաւոր համակիրներ: 

Իբրեւ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան անդամ (1991-2007) եւ 

ծերակուտական (2008-էն սկսեալ), Պըրնի Սենտըրզ զօրակցած է Հայոց ցեղասպանութեան 

ճանաչումը պահանջող բանաձեւերուն, Ազրպէյճանին տրամադրուող ռազմական 

օժանդակութիւնները սահմանափակելու քայլերուն, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ կողմէ 

բռնագրաւուած հայկական եւ քրիստոնէական եկեղեցական կալուածներուն վերադարձը 

պահանջելու ջանքերուն: 

Նշենք, որ Քալիֆորնիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու նախագահի նախնական ընտրութիւնները 

տեղի պիտի ունենան 3 մարտ 2020-ին: 
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ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ Իկոր Փոփով` անդրադառնալով Երեւանի մէջ 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Լաւրովի հնչեցուցած` «առանց Լեռնային Ղարաբաղի 

ժողովուրդի համաձայնութեան որեւէ պայմանաւորուածութիւն կարելի չէ» յայտարարութեան, 

հաստատեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը անկարելի է լուծել առանց բոլոր շահագրգիռ 

կողմերու համաձայնութեան: Ըստ անոր, պէտք է հաշուի առնել շրջանի ամբողջ բնակչութեան 

կարծիքը: 

«Լուծման հիմնարար սկզբունքներու բոլոր տարբերակներուն համաձայն, գաղթականները եւ 

ներքին տեղահանուած անձերը իրաւունք ունին վերադառնալու իրենց նախկին բնակութեան 

վայրեր եւ, համապատասխանաբար, մասնակցելու իրենց ապագայ ճակատագիրի որոշման, 

իսկ թէ ինչպէ՛ս այս իրաւունքը պիտի իրականացուի եւ ե՛րբ` կողմերը պիտի որոշեն», դիտել 

տուաւ Փոփով` պատասխանելով այն հարցումին, թէ արդեօք «Լեռնային Ղարաբաղի 

ժողովուրդ» եզրին մէջ կ՛ենթադրուի՞ շրջանի ազրպէյճանական բնակչութիւնը: 

Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Փաշինեանի` տագնապի բանակցութիւններուն 

նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը մասնակից դարձնելու հարցին, Փոփով նշեց, որ Ռուսիոյ 

դիրքորոշումը` բանակցային ձեւաչափին վերաբերեալ, միշտ եղած է հետեւողական, եւ բազմիցս 

ըսած են, որ կողմերը իրենք պէտք է համակարգեն եւ որոշեն մասնակիցներուն կազմը: Բայց եւ 

այնպէս, Փոփով կրկնեց Լաւրովի խօսքերը, որ բանակցութիւններու կանուխ փուլերուն, երբ 

դադրեցան ռազմական գործողութիւնները, Լեռնային Ղարաբաղը կը հանդիսանար 

համապատասխան համաձայնագիրներու եւ բանակցութիւններու կողմ, որոնք սկսած էին 

զինադադարի կնքումէն ետք: Այնուհետեւ որոշուած է, որ Երեւանը պիտի ներկայացնէ 

Ղարաբաղի շահերը: Փոփովի համաձայն, եթէ ժամանակի ընթացքին կողմերը համաձայնին 

ներառել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները բանակցային գործընթացին մէջ, իրենք 

կ՛աջակցին նման որոշումի: 

Բանակցային գործընթացի «արգելակման» յայտարարութիւններուն մասին Փոփով ըսաւ, որ 

Ռուսիան միշտ ալ աշխուժ միջնորդական դիրքորոշում ունեցած է, եւ որ այս «ձգձգուած 

տագնապի լուծման հարցին մէջ կողմերուն աջակցիլը Ռուսիոյ արտաքին քաղաքական 

անվերապահ առաջնահերթութիւններէն է»: 

Փոփով նշեց, որ ընթացիկ տարուան մարտին Վիեննայի մէջ Իլհամ Ալիեւի եւ Նիկոլ Փաշինեանի 

միջեւ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու հիման վրայ մշակուած են յստակ 

առաջարկներ` ուղղուած բանակցային գործընթացի վերսկսման նպաստող մթնոլորտի 

ստեղծման: Ըստ անոր, կան  նաեւ լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներու փոխադարձ 

այցելութիւնները, ու այդ հարցին մէջ յառաջընթաց կայ: 

Ռուս համանախագահը նշեց նաեւ, որ Հայաստանի նոր ղեկավարութիւնը ժամանակի կը 

կարօտէր հասկնալու ղարաբաղեան բարդ գործընթացի բոլոր մանրամասնութիւնները, եւ այս 

նիւթը քննարկուած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարին վերջին այցելութեան ընթացքին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց. 

«Յաջողեցանք վերջին օրերու իրադարձութիւնները 

շրջանցել` հակառակ մեր դիմագրաւած 

տնտեսական դժուարութիւններուն»: 

Ան յայտնեց, որ իր երկիրը «յաղթական դուրս եկաւ 

պատմական նոր քննութենէ մը»: 

«Իրանցիները երկրին թշնամիներուն պատրուակ 

չտուին անոր անվտանգութիւնն ու կայունութիւնը 

հարուածելու», նշեց Իրանի նախագահը: 

«Պենզինի սակին բարձրացման նպատակը ինքնաբաւութեան եւ ընկերային արդարութեան 

հասնիլն է», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Ցոյցերու ընթացքին տեղի ունեցած անկարգութիւնները 

շրջանային յետադիմական երկիրներու, Իսրայէլի եւ Ուաշինկթընի աջակցութիւնը կը վայելէին»: 

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա Ալի Խամենէի իր կարգին յայտնեց, որ բարեկամներն 

ու թշնամիները պէտք է իմանան, թէ Իրան թշնամին զինուորական, քաղաքական եւ 

անվտանգութեան ճակատամարտի դաշտին մէջ նահանջի մղեց: 

Ան ըսաւ, որ վերջին օրերուն ընթացքին գործուած արարքները անվտանգութեան արարքներ են 

եւ ոչ թէ ժողովրդային` աւելցնելով, որ Թեհրան տնտեսական պատերազմին մէջ թշնամին 

վճռականօրէն պիտի մղէ նահանջի: 

Իրանի կառավարութեան բանբեր Ալի Ռապիհի յայտնեց. «Անկարգութիւններու երեւոյթը երկու 

օրուընէ աւելի պիտի չերկարի»: 

Սուրիական ՍԱՆԱ պետական լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ երկու անձեր զոհուած 

են եւ շարք մը ուրիշներ, ներառեալ կիներ ու մանուկներ վիրաւորուած, երբ Իսրայէլ հրթիռներ 

արձակած է Սուրիոյ մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքին դէմ: 

ՍԱՆԱ նշեց, որ սուրիական հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը Դամասկոսի 

հարաւային գիւղական շրջանին վերեւ վար առած են շարք մը «թշնամական թիրախներ»` 
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բռնագրաւեալ Կոլանէն եւ Լիբանանի Մերժահիուն շրջանէն շղթայազերծուած յարձակումի մը 

ընթացքին: 

Իսրայէլեան բանակը յայտարարեց, որ իր օդուժը հարուածած է Սուրիոյ մէջ իրանեան եւ 

սուրիական թիրախներ` ի պատասխան մէկ օր առաջ Սուրիայէն Իսրայէլի դէմ «իրանեան 

հրթիռներու» արձակման: 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու իր կարգին յայտնեց. «Սուրիոյ մէջ այսօր 

արշալոյսին իսրայէլեան օդուժին գործադրած հարուածը թիրախ դարձուց իրանեան 

զինուորական կառոյցներ եւ հակադարձութիւն էր Իսրայէլի ռմբակոծման»: 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը նշեց, որ իսրայէլեան յարձակումները կը 

հակասեն միջազգային օրէնքին: Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ 

Պոկտանով իսրայէլեան յարձակումը նկատեց սխալ եւ միջազգային օրէնքին հակասող քայլ մը` 

նշելով, որ Մոսկուան դէպքին շուրջ կապ հաստատած է իր դաշնակիցներուն հետ եւ պիտի 

հարցնէ անոր պայմաններուն մասին: 

«Սքայ Նիուզ» հաղորդեց, որ իսրայէլեան յարձակումին պատճառով արձանագրուած են 11 

զոհեր, որոնցմէ 7-ն` իրանցիներ: 

Թուրքիան ներկայիս չի քննարկեր «Էս-400» 

հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու 

մատակարարման վերաբերեալ Ռուսիոյ հետ նոր 

համաձայնագիրի կնքման հարցը: ԹԱՍՍ` յղում 

կատարելով Թուրքիոյ նախագահի վարչակազմի 

կայքին, կը հաղորդէ, որ այս մասին 

յայտարարած է Թուրքիոյ նախագահի բանբեր 

Իպրահիմ Քալըն: 

«Ինչպէս գիտէք` մեր համաձայնագիրը 

ստորագրուած է ապրիլ 2017-ին, «Էս-400»-ի 

մատակարարման հոլովոյթը այդ համաձայնագիրի ծիրին մէջ կը շարունակուի: Ներկայիս նոր 

համաձայնագիրի կնքման մասին խօսք չկայ: Յառաջիկային պիտի շարունակուի մարտկոցներու 

մատակարարման, անձնակազմի ուսուցման, համակարգերու ծաւալման, տեղակայման 

վայրերու ընտրութեան, ծրագրային ապահովման կարգաբերման հոլովոյթը: Ատիկա, ի հարկէ, 

թեքնիք տեսանկիւնէն տեւական հոլովոյթ է», յայտնած է Քալըն: 

Նշենք, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարած էր, որ 13 Նոյեմբերին 

Միացեալ Նահանգներ կատարած այցելութեան ընթացքին ան իր ամերիկացի պաշտօնակից 

Տանըլտ Թրամփին տեղեկացուցած է ռուսական «Էս-400» հակաօդային պաշտպանութեան 

համակարգեր ձեռք բերելու Անգարայի որոշման անփոփոխութեան մասին: 
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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: 

 

«Ազդարար»ի, թիւ 515-ի բախտաւոր ընթերցողն էր՝ Քուէյթ 

հանրայայտ դաշնակահար՝տիկ. Հայկուհի Կիրակոսեան-

Բազեան, որ մեծ խանդավառութեամբ ներկայացաւ ու որպէս 

ԱԶԴԱՐԱՐ-ի մօտիկ բարեկամ իր առաջարկներն ու 

մտահոգութիւնները ներկայացուց: 

Բժիշկ հօր ու տաղանդաւոր դաշնակահար մօր բծախնդիր 

գուրգուրանքի ներքոյ հասակ առած տիկին Բազեանի 

համար, տան դաստիարակութիւնը ամենակարեւոր 

հանգրուանը կը ներկայացնէ՝ երեխայի կրթութեան 

սկզբնական ճանապարհին:  

«Ծնողները պէտք է իմանան թէ իրենց իւրաքանչիւր 

կենցաղային ու վարքային գիծը իրենց երեխաներուն կողմէ 

կ'ընկալուի որպէս ճիշդ ու օրինակելի ապրելաձեւ, 

հետեւաբար հարկ է տան մէջ ապահովել խաղաղ, սիրալիր ու 

բարեկիրթ մթնոլորտ, որպէսզի երեխաներուն համար իրենց 

ընթացքը դառնայ վարակիչ»,- նշեց մեր ընթերցողը: 

«Յաճախ կը գանգատինք՝ թէ մեր երեխաները չեն կարդար, չեն հետաքրքրուած հայերէն լեզուով, 

ո՞ւր է սխալը, ո՞վ է մեղաւորը, դպրո՞ցը, թէ՞ մենք. Հաստատ մենք: Որովհետեւ չ'ապահովեցին 

այն մթնոլորտը, ուր մանուկը պիտի լսէր, մօրը քաղցրանուշ ձայնով, հայերէն առաջին հեքիաթը, 

առաջին մանկական ոտանաւորը»:,- բարձրաձայնեց տիկ. Հայկուհին: 

Մեր ընթերցողը գնահատելէ ետք ԱԶԴԱՐԱՐ-ի աշխատանքը, նաեւ խնդրեց, որ անոր էջերուն 

մէջ տեղ գտնեն երաժշտական գիտելիքներ, հայ ականաւոր հին ու նոր երաժշտագէտներու 

կենսագրութիւններ, գործունէութիւններ, եւայլն:   

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ 

պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ 

հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

13 Նոյեմբերին Սպիտակ տան մէջ տեղի ունեցաւ Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ 

նախագահներ Տանըլտ Թրամփի եւ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի մէկ ժամ 15 վայրկեան 

տեւողութեամբ հանդիպումը, որուն մասնակցած էր նաեւ ծերակուտական Լինտսի Կրահամ: 

Այդ մասին հրապարակուած տեղեկատուութենէն եւ հանդիպումէն ետք տեղի ունեցած մամլոյ 

ասուլիսէն ի յայտ կու գար, թէ կողմերը թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւններուն մէջ 

լարուածութեան պատճառ դարձած նիւթերուն շուրջ որեւէ շօշափելի արդիւնքի չեն հասած, եւ 

տարակարծութիւնները կը յամենան: 

Սակայն հանդիպումէն ետք Ծերակոյտի պատկերասփռուած նիստի ընթացքին, 

հանրապետական ծերակուտական Կրահամ յայտարարեց, որ կ՛արգելակէ Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման մասին թիւ 150 բանաձեւին Ծերակոյտին կողմէ որդեգրումը` 

նշելով. «Յոյս ունիմ, որ Թուրքիան եւ Հայաստանը կրնան միասին լուծել այդ խնդիրը»: Ան 

նաեւ աւելցուց, որ ծերակուտականները «պէտք չէ «գոյներ հաղորդեն» պատմութեան կամ 

վերաշարադրեն զայն»: Ծերակուտականը այդպիսով կ՛որդեգրէր եւ Միացեալ Նահանգներու 

օրէնսդիր մարմինի վերին պալատի բեմէն կ՛արտայայտէր օտար երկրի մը` Թուրքիոյ 

պաշտօնական ժխտողական դիրքորոշումը, ինչ որ իսկական գայթակղութիւն մըն է: 

Թրամփի մօտիկ եղող ծերակուտականին կեցուածքը հարցականներ ստեղծեց, թէ թիւ 150 

բանաձեւը ամերիկեան վարչակազմին կողմէ պարզապէս Թուրքիոյ նկատմամբ բարի 

կամեցողութեան արտայայտութեա՞ն, թէ՞ թուրք-ամերիկեան գործարքի մը զոհն է: 

Թուրքիոյ նախագահի վարչակազմի կայքը չորեքշաբթի, 20 Նոյեմբերին հաղորդեց, որ 

նախագահի բանբեր Իպրահիմ Քալըն յայտարարած է, որ ապրիլ 2017-ին Ռուսիոյ հետ 

Թուրքիոյ ստորագրած համաձայնագիրին հիմամբ «Էս-400» հակաօդային պաշտպանութեան 

համակարգերու մատակարարման հոլովոյթը պիտի շարունակուի, սակայն «ներկայիս նոր 

համաձայնագիրի կնքման մասին խօսք չկայ»: 

Էրտողանի բանբերին յայտարարութիւնը մտածել կու տայ, թէ Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ճանչցող թիւ 150 բանաձեւը զոհն է փոխադարձ բարի կամեցողութեան արտայայտութեան 

գործարքի մը: Ամերիկեան վարչակազմը իր բարի կամեցողութիւնը արտայայտելու համար 

արգելակած է բանաձեւին որդեգրումը, իսկ թրքական կողմը փոխադարձ բարի 

կամեցողութեան արտայայտութեամբ մը հրաժարած է Ռուսիոյ հետ նոր համաձայնագիր 

կնքելէ: 

Թէեւ երկու կողմերուն քայլերն ալ հաւասարապէս դիւրաւ շրջելի են, սակայն պէտք է 

արձանագրել, որ այստեղ միակ շօշափելի ու գործնական քայլը Ծերակոյտի թիւ 150 

բանաձեւին արգելակումն է: Թրքական կողմը չէ հրաժարած խնդրայարոյց «Էս-400»-ներէն, այլ 

պարզապէս խոստացած է յաւելեալ «Էս-400»-ներ չգնել: Այլ խօսքով` բարի կամեցողութեան 

արտայայտման այս գործարքին մէջ ամերիկեան կողմը պարտուող կողմն է, որովհետեւ 

վճարած է յստակ գին մը, իսկ թրքական կողմը` ոչինչ: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Մեր յոյսի դուռն է մայրս, 

Մեր տան մատուռն է մայրս, 

Մեր օրօրոցն է մայրս, 

Մեր տան ամրոցն է մայրս 

Մեր հերն ու մերն է մայրս,  

Մեր ճորտն ու տէրն է մայրս, 

Մեր տան անտունն է մայրս, 

Մեր արծուաբունն է մայրս, 

Մեր տան ծառան է մայրս, 

Մեր տան արքան է մայրս, 

Մեր տան անճարն է մայրս, 

Մեր դեղ ու ճարն է մայրս, 

Մեր տան աղբիւրն է մայրս, 

Մեր ծարաւ քոյրն է մայրս, 

Մեր տան անքունն է մայրս, 

Մեր անուշ քունն է մայրս, 

Մեր տան ճրագն է մայրս, 

Մեր արեգակն է մայրս: 

Մայրս, մեր հացն է մայրս, 

Մեր տան աստուածն է մայրս: 

Յովհաննէս Շիրազ, (Օննիկ Կարապետեան),  (27 Ապրիլ, 1915, Կիւմրի - 14 

Մարտ 1984, Երեւան), ականաւոր քնարերգակ բանաստեղծ։ 

Վիպագիր Ատրպետ տաղանդաւոր բանաստեղծին տուած է «Շիրազ» գրական անունը, 

որովհետեւ «Այս երիտասարդին բանաստեղծութիւնները Շիրազի թարմ եւ ցօղով 

ծածկուած վարդերու բուրմունքն ունին" (Շիրազը քաղաք է Իրանի մէջ, որ յայտնի է իր 

վարդերով եւ բանաստեղծներով)։  

Շիրազի ստեղծագործութիւնները չափածոյ են։ Ան հեղինակ է հանրաճանաչ 

հայրենասիրական բանաստեղծութիւններու, որոնցմէ են՝ «Անի», «Սիամանթօ եւ 

Խջեզարէ», «Իմ Սուրբ Հայրենիք», «Սէրս Գաղտնի Թող Մնայ», «Հայերի Ճակատագիր», 

«Անդրանիկին» եւ այլն։ 

 

https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=27_%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/wiki/1915_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%BF%D5%AB%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%AB&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/wiki/14_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF
https://hyw.wikipedia.org/wiki/14_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF
https://hyw.wikipedia.org/wiki/1984_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%A5%D6%82%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%BF%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BF&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%87%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%A6&action=edit&redlink=1
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԳԻՐՔԸ 

Սիրելի ընթերցո՛ղ, 

Այս թիւով ձեզ կը հրամցնենք Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 

գործող «Անտարես» հրատարաչատան կողմէ լոյս տեսած «XXI» 

մատենաշարէն գիրք մը: 

Այս շաբթուան գիրքը՝ «Երկւորեակների 

Արեւը», 216 էջերէ բաղկացած ՀՀ 

ականաւոր արձակագիր, բանասիրական 

գիտութիւններու թեկնածու՝ Հրաչեայ 

Սարիբէկեանի վէպն է: Հրատարակուած է 

2012-ին: 

 
 
ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%A8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%A8
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www.aztagdaily.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

   
Գիտնականներու կարծիքով, գիրք կարդալը լաւագոյն միջոցն է ընկճախտը թեթեւցնելու համար: Անոնց 

կարծիքով, 6 վայրկեան գիրք կարդալը 70 

տոկոսով կը պակսեցնէ ընկճախտը: 

Գիտնականները կը պնդեն, որ այս 

միջոցը շատ աւելի ազդու է, քան` 

երաժշտութիւն ունկնդրելը, պտտիլը, 

սուրճ կամ թէյ խմելը` ներքին 

լարուածութիւնը պարպելու համար: 

Այս առիթով վերյիշենք գիրք կարդալու անհամար բարիքները. 

– Կ՛աշխուժացնէ յիշողութիւնը: 

– Կ՛աշխուժացնէ ուղեղը: 

– Կը բարելաւէ ուշադրութիւնն ու կեդրոնացումը 

– Կը խթանէ քննական միտքը: 

– Կը հարստացնէ բառապաշարը: 

– Կը զարգացնէ շարադրական ունակութիւնը 

– Կը խաղաղեցնէ միտքը: 

– Կը զարգացնէ երեւակայութիւնն ու ստեղծագործ միտքը: 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ 
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www.kantsasar.com   

http://www.kantsasar.com/
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