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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԿՈՉ
ՔՈՒԷՅԹԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ
Սիրելի քուէյթահայեր,
Ինչպէս տեղեակ էք, նախորդ քանի մը տարիներուն, եկեղեցւոյ կալուածի հարցը դարձած էր մեր
գաղութի հիմնական մտահոգութիւնը: Տարիներէ ի վեր տարուող երկար բանակցութիւնները
կալուածի

սեփականատիրոջ

ժառանգորդնե-րուն

հետ

ի

վերջոյ

յանգեցան

այժմու

սեփականտէրերու վերջնական պահանջին` 2.2 միլիոն Ք.Տ.ին:
Նախագահութեամբ, Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի, թեմիս Երեսփոխանական Ժողովն ու Ազգային վարչութիւնը, խառն նիստով մը
յառաջացուց Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը, որ բացառապէս պիտի հետապնդէր
եկեղեցւոյ կալուածի հարցը:
Սոյն մարմինը, յետ երկարատեւ ժողովներու, ուսումնասիրութեանց եւ բանակցութեանց, այն
եզրակազութեան հասաւ, թէ ներկայ տնտեսական ծանր պայմաններու մէջ, հակառակ ներկայ
կալուածը գաղութիս սեփականութիւնը դարձնելու բոլոր ցանկութիւններուն, պահանջուած
գումարը մեզի համար անհասանելի սահման է: Հետեւաբար թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի
եւ Ազգային Վարչութեան խառն նիստերու ընթացքին որոշուեցաւ դիմել այլ ընտրանքներու:
Անմիջապէս առնուեցան համապատասխան քայլեր. այս հարցով, վսեմաշուք ՀՀ դեսպանի
աջակցութեամբ եւ գործակցութեամբ, կատարուեցան յաջորդական դիմումներ պետական
պատկան մարմիններու, կազմակերպուեցան տեսակցու-թիւններ պետական դէմքերու եւ
ազդեցիկ անհատներու հետ՝ ապահովելու համար պետութեան կողմէ հողաշերտ մը մեր
գաղութին, սակայն նկատի առնելով, որ սպասողական վիճակը կրնայ երկարիլ, այս խնդրով
զուգահեռաբար ձեռնարկուեցաւ քուէյթի զանազան շրջաններու մէջ յարմար հողաշերտեր կամ
կալուած մը գտնելու աշխատանքին: Նոյնպէս, այս բոլոր տարուած աշխատանքները
Գերապատիւ Հայր սուրբին միջոցաւ զեկուցուած են Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին, որ նոյնքան մտահոգ է մեր իրավիճակով եւ կը հետեւի բոլոր գործնական
քայլերուն իր հայրական օրհնութեամբ եւ թելադրանքներով:

Այս կացութեան մէջ եկեղեցւոյ կալուածատէրերը վերջերս իրենց փաստաբանի միջոցաւ
ուղարկեցին պաշտօնական ազդարարագիր մը, որ կ'առաջարկէր վեց ամսուայ ընթացքին
պարպել եկեղեցւոյ կալուածը: Այս ազդարարագիրը իր կարգին մեզի մատնեց ահազանգի եւ
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ստիպողականութեան տակ դրաւ, ամենակարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին մեր ժողովուրդը
ապահովելու պատշաճ աղօթատեղիով մը:
Հակառակ մեր գաղութի պաշտօնական փաստաբանի հաւաստիացում-ներուն՝ թէ կարելի է
դատարանի միջոցաւ երկարաձգել այս պայմանաժամը, սակայն յստակ է բոլորիս, թէ ցաւ ի
սիրտ դատապարտուած ենք ի վերջոյ ներկայ եկեղեցին դատարկելու եւ այժմէն իսկ մտածելու
այլ կալուած մը գտնելու մասին:
Վերջերս եկեղեցւոյ հիմնախնդրի Գործադիր Մարմինը, կեդրոնացաւ շրջանի մը մէջ, եկեղեցւոյ
յարմարութիւն

ունեցող

կալուածի

մը

վրայ,

զոր

գնելու

եւ

եկեղեցւոյ

վերածելու

համապատասխան փոփոխութիւնները կատարելու համար անհրաժեշտ կարիքը ունինք
յաւելեալ 700,000 Ք.Տ.ի:
Սիրելի' հայրենակիցներ,
Կը գտնուինք ճակատագրական պահու մը առջեւ, ուր պատմական առիթը ունինք գաղութը
օժտելու եկեղեցիով մը, որ այս անգամ մերն է, մեր սեփականը:
Մեր աւագ սերունդը մօտ չորս տասնամեակ առաջ գործեց սրբազան «խենթութիւն» մը՝ գաղութս
օժտելով սեփական վարժարանով մը: Քուէյթի Ազգային Վարժարանը հպարտութիւն է ոչ միայն
մեր գաղութին այլեւ իւրայատուկ տեղ կը գրաւէ ամբողջ ծոցի շրջանին մէջ՝ որպէս միակ
հայկական ամէնօրեայ երկրորդական վարժարան:
Կարգը մերն է, մեր սերունդին՝ վարակուելու այս սրբազան «խենթութեամբ» եւ գերագոյն ճիգով
ու զոհողութեամբ հասնելու մեր նպատակին:
Սիրելի' եղբայրներ եւ քոյրեր,
Պահը հասած է տէր կանգնելու մեր ազգային գիտակցութեան եւ պարտականութեան՝ որպէս
հայ եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ զաւակ: Մեր ժողովուրդը իր գոյութիւնը կը պարտի եկեղեցւոյդպրոց-ընտանիք երրորդութեան: Եկեղեցին մեր հոգեւոր եւ բարոյական միջնաբերդն է, մեր
սրբազան վահանը՝ կեանքի զանանզան փորձութեանց դէմ: Մեր խղճի պարտքն է այդ
միջնաբերդը անվթար ու անխորտակ պահել եւ աւելի ամուր հիմերու վրայ:
Տէ'ր կանգնինք մեր ազգային ժառանգութեան եւ կատարենք մեր նիւթական եւ բարոյական
զոհողութիւնը մեր եկեղեցւոյ եւ ազգին նկատմամբ:

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ
ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
Քուէյթ 19 Հոկտեմբեր, 2015

www.armenianprelacykw.org

www.aztarar.com
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՈՒՔԱՖԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ՝ ԵԱԳՈՒՊ ԱՊՏ ԷԼ ՄՈՒՀՍԷՆ ԱԼ ՍԱՆԷԸԻ
Գլխաւորութեանբ՝
Թեմիս
բարեջան
Առաջնորդ՝ Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեանի, պատուիրակութիւն մը
ներկայացաւ Քուէյթի Արդարադատութեան
եւ Աուքաֆի նախարար՝ Եագուպ Ալ
Սանէըի: Պատուիրակութեան մաս կը
կազմէին եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ.
Արտակ
Քհնյ.
Քէհեաեանը,
Ազգային
Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Մունիր
Դարբինեանն ու Յարաբերական Յանձնախումբի
Պապլանեանը:

Ատենապետ՝

Պրն.

Մարքօ

Պաշտօնական ծանօթացումէ ետք, Գերպ. Հայր Սուրբը անդրադարձաւ հայ համայնքի
երկար տարիներու Քուէյթ կեցութեան, աղօթավայր մը ունենալու հնարաւորութեան եւ
իսլամ քրիստոնեայ համակեցութեան շնորհած իրաւունքներուն մասին: Ապա
անդրադարձաւ մեր եկեղեցւոյ այսօրուան կացութեան մասին, որ աւելի քան հինգ
տասնամեակներ նոյն եկեղեցւոյ մէջ մեր աղօթքները առ Աստուած բարձրացնելէ ետք,
այսօր ստիպուած ենք զայն թողել եւ այլ միջավայրեր որոնել, որովհետեւ
կալուածատէրերուն պահանջած գումարը մեր համայնքին նիւթական հասողութենէն
վեր է:
Հայր Սուրբը անդրադարձաւ նաեւ այն դժուարութիւններուն, որոնք այլ կալուած մը
վարձելու կամ գնելու գործընթացի պարագային մեզի կը հանդիպին, հետեւաբար մեր
սպասումն է Աուքաֆի Նախարարութենէն, որպէս հովանաւոր բոլոր քրիստոնեայ
եկեղեցիներուն, մեր հարցին լուծման օժանդակէ. ապա, առ ի գիտութիւն, Պրն.
Նախարարին փոխանցեց նաեւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի երկրի Էմիրին գրած
նամակի պատճէնը, իմացնելով մեր յաճախակի դիմումները Իշխանին:
Մեծայարգ Պրն. Նախարարը իր կարգին խօսեցաւ, Քուէյթի պատմութեան մէջ հայ
համայնքի աշխոյժ եւ դրական մասնակցութեան իր ունեցած տեղեկութիւններուն եւ
անձնական փոձառութեանց մասին, ընթերցեց Վեհափառ Հայրապետին նամակը,
հարցադրումներ կատարեց իմանալու համար հարցին լուծման համար մեր տարած
աշխատանքներուն եւ պատկերացումին մասին: Ան խոստացաւ մեզի օգտակար ըլլալ
օրէնքի թելադրած սահմաններուն մէջ, ապա թելադրեց պաշտօնական խնդրագիր
ներկայացնել նախարարութեան, հոն մանրամասն յիշելով մեր ներկայ կացութիւնն ու
խնդրանքը:
Յիշատակի նկարներ ունենալէ ետք, փոխադարձ բարի մաղթանքներով վերջ գտաւ
այցելութիւնը:
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ՀՆԴԻԿ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԵՏԸ ՔՈՒԷՅԹ
Կ՛ԱՅՑԵԼԷ
Անցեալ
շաբաթ
հովուապետական
այցելութեամբ
Քուէյթ
ժամանեց
Հնդիկ
Ուղղափառ Եկեղեցւոյ հոգեւոր Պետ՝ ՆՍՕՏՏ
Պասիլիոս Թոմա Փաւլոս Բ. Կաթողիկոսը, որ
նախագահեց
Քուէյթի
Հնդիկ
եկեղեցւոյ
Կիրակնօրեայ վարժարանի 50 ամեակի նշման
յատուկ
նախաձեռնութիւններուն,
որոնց
պաշտօնական ու ժողովրդային փակումը տեղի
ունեցաւ Ուրբաթ, 16 Հոկտեմբերի կէսօրին Ճիլ
ալ Ճատիտ վարժարանի սրահէն ներս:
Հանդիսութեան ներկայ գտնուեցաւ թեմիս
առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, որուն կ՛ընկերանար ազգաին վարչութեան
անդամ տիար Ռաֆֆի Յովսէփեան:
Իր արտասանած խօսքին մէջ, Հայր Սուրբը Հնդիկ Ուղղափառ Եկեղեցւոյ պետին փոխանցեց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եղբայրական ողջոյնները,
ապա յիշեց Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակին առթիւ ձեռամբ Վեհափառ Հայրապետին
սրբագործուած Միւռոնի արարողութեան եւ այլ ձեռնարկներու անոր մասնակցութիւնը
Յուլիսին: Գերպ. Հայր Սուրբը անդրադարձաւ, որ շնորհիւ երկու հոգեւոր պետերու ճիգերուն
Հայ եւ Հնդիկ եկեղեցիներուն կապերը առաւել ամրապնդուեցան: Իր խօսքի աւարտին Հայր
Սուրբը շնորհաւորեց 50ամեայ նշումը Քուէյթի Հնդիկ եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ դպրոցին, որ
կ՛ընդգրկէ աւելի քան 1300 աշակերտ:
Պասիլիոս Թոմա Փաւլոս Բ. Կաթողիկոսը իր փակման խօսքին սկիզբը արդրադարձաւ Հայ եւ
Հնդիկ եկեղեցիներուն միջեւ գոյացած սերտ կապերուն եւ իր կարգին եղբայրական ողջոյններ
փոխանցեց Արամ. Ա. Կաթողիկոսին:

ՎԵՐԱՄՈՒՏ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ
Կիրակնօրեայ դպրոցներու բնաբանով <<Թոյլ
տուէք որ այդ փոքրիկները ինծի գան և մի
արգիլէք որովհետեւ երկնքի թագաւորութիւնը
անոնցն է>>, Շաբաթ 17 Հոկտեմբեր 2015-ին
տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ս. վարդանանց
եկեղեցւոյ
կիրակնօրեայ
դպրոցին
պաշտօնական բացումը և հանդիսութիւնը,
հովանաւորութեամբ
թեմիս
առաջնորդ՝
գերապատիւ Մասիս Ծ. վրդ. Զօպուեանի:
Բարի գալուստ մաղթեց ծնողներուն կիրակնօրեայ դպրոցի տեսչուհի տիկ. Ժագլին
Խտրլարեան: Որմէ ետք խօսք առաւ Աստուածաշունչի մեկնութեան պատասխանատու տիկ.
Նուէր Սէբիլեան շեշտելով Աստուածաշունչի կարևորութիւնը մանուկին կեանքին որպէս
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կարևորագոյն պէտքերէն մին գիտութեան կողքին, և խնդրեց ծնողներէն մօտէն հետաքրքրուիլ
իրենց շաբաթօրեայ Աստուածաշնչական ուսուցումներուն:
Ան բարձր գնահատեց ծնողաց աջակցութիւնը և շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին:
Կոկիկ յայտագրէ մը ետք (մաղթանք-երգ-շարական-սաղմոսներ.....) բարեջան առաջնորդը իր
փակման խօսքին մէջ շեշտեց սիրոյ և ներողամտութեան կարևորութիւնը, բարձր գնահատելով
ծնողաց վստահութիւնն ու աջակցութիւնը.
Հայր Սուրբը այս առթիւ գնահատեց նոր թափով ու մղումով նուիրական գործի նուիրուած
ուսուցչական կազմը:
Վերջաւորութեան կիրակնօրեայի քայլերգով վերջ գտաւ վերամուտի յայտագիրը:

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔ

Թուրքիոյ Սահմանակից Սուրիական Թել Ապեատ
Քաղաքին մէջ Քիւրտերը Ինքնավարութիւն Յայտարարած
են
Թուրքիոյ սահմանակից սուրիական
Թել Ապեատ քաղաքին մէջ, որ
Յունիսին
ազատագրուած
էր
«Իսլամական
պետութիւն»
(ԻՊ)
ահաբեկչական
կազմակերպութեան
զինեալներէն,
յայտարարուած
է
ժողովրդավարական ինքնավարութիւն:
Ըստ Ermenihaber.am-ի` քաղաքին մէջ
տեղական
ինքնակառավարում
կազմակերպելու նպատակով՝ տեղի
արաբ, քիւրտ թուրքմէն եւ հայ բնակչութեան ներկայացուցիչներէն կազմուած
խորհրդարան հիմնուած է: Խորհրդարանը ունի 7 արաբ, 4 քիւրտ, 2 թուրքմէն եւ 1 հայ
ներկայացուցիչ:
Թրքական «Hurriyet»ի համաձայն` Թել Ապեատի ղեկավարութիւնը քաղաքականապէս
պիտի ենթարկուի Սուրիոյ Քոպանի քրտական վարչատարածքային միաւորման:
Կը նշուի, որ ժողովրդավարական ինքնավարութիւն ստեղծելու պատրաստութիւնները
սկսած էին դեռ քրտական «Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան» (ԺՄԿPYD) ռազմական թեւի` «Ժողովուրդի պաշտպանութեան ուժեր»-ու (ԺՊՈւ-YPG) եւ
սուրիական որոշ ընդիմադիր խմբաւորումներու կողմէն քաղաքը ԻՊ-էն ազատագրելէն
յետոյ:
Նշենք, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները Սուրիոյ ամենաազդեցիկ քրտական
քաղաքական ուժը հանդիսացող PYD-ի ռազմական թեւ YPG–ը բազմիցս մեղադրած են
Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական կազմակերպութիւն ճանչցուած «Քիւրտիստանի
բանուորական կուսակցութեան» (PKK-ՔԲԿ) ազդեցութեան տակ ըլլալու մէջ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ըստ Նախագահ Սարգսեանի. Եւրոպական Միութեան
Հետ Յարաբերութիւններու Ծիրին Մէջ Հայաստանը
Հասած Է Պատասխանատու Հանգրուանին
Աշխատանքային
այցելութեամբ
Սպանիա
գտնուող
նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր Մատրիտի մէջ
մասնակցած է Եւրոպական ժողովրդական կուսակցութեան
համագումարին:
Համագումարին մասնակցած են Եւրոպական խորհուրդի եւ
Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահներ Տոնալտ Թուսքն
եւ Ժան-Քլոտ Եունքերը, Եւրոպական Միութեան անդամ եւ
Արեւելեան
գործընկեր
երկիրներէ
Եւրոպական
ժողովրդական
կուսակցութեան
անդամակցող
կուսակցութիւնները ներկայացնող պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ղեկավարներ:
Նախագահի պաշտօնական կայքին փոխանցումով` Սերժ Սարգսեան, համագումարին
ընթացքին հանդէս եկած է ելոյթով` յայտարարելով, թէ Եւրոպական Միութեան հետ
յարաբերութիւններուն մէջ Հայաստանը հասած է պատասխանատու հանգրուանին:
«Անցեալ շաբաթ Լիւքսամպուրկի մէջ Եւրոպական Միութեան խորհուրդը տրամադրեց
Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու նոր իրաւական հիմքի ձեւաւորման շուրջ
բանակցութիւններ սկսելու ծրարը: Լիայոյս եմ, որ բանակցութիւններուն իբրեւ հետեւանք
մշակուած փաստաթուղթը կ՛ուրուագծէ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող բոլոր
մարզերուն մէջ համապարփակ փոխադարձ գործակցութիւնը` դառնալով ՀայաստանԵւրոպական Միութիւն յարաբերութիւնները նոր մակարդակի բարձրացնելու միացեալ
յանձնառութեան լաւագոյն երաշխիք», ըսած է նախագահ Սարգսեան:
Հանրապետութեան նախագահը անդրադարձած է նաեւ յառաջիկայ սահմանադրական
հանրաքուէին` ըսելով, թէ այդ ձեւով Հայաստանը կը շարունակէ զարգացնել
ժողովրդավարական հաստատութիւնները, իշխանութեան ճիւղերու հաւասարակշռումը,
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութիւնն ու դատական համակարգի անկախութիւնը:
«Եթէ մեր ժողովուրդը 6 դեկտեմբերին տեղի ունենալիք հանրաքուէին ընթացքին
համաձայնութիւն տայ սահմանադրական փոփոխութիւններուն, ապա Հայաստանը
կիսանախագահական կառավարման համակարգէն պիտի անցնի խորհրդարանական
համակարգ, որ աւելի արդիւնաւէտ պիտի դարձնէ իշխանութեան տարբեր թեւերու փոխադարձ
գործակցութիւնը, հիմքեր պիտի ստեղծէ տնտեսութեան աւելի արագ զարգացման համար,
պիտի բարձրացնէ մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան մակարդակը, պիտի զօրացնէ
ընդդիմութեան դերակատարութիւնը: Հանրաքուէն դիտարկելու համար մենք հրաւիրած ենք
Եւրոպական Միութիւնը, Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովը, ԵԱՀԿ-ը եւ
այլ միջազգային կառոյցներու ներկայացուցիչներ. վստահ եմ, որ ձեր մասնակցութեամբ եւ ձեր
լաւագոյն փորձով ալ աւելի պիտի խթանէք Հայաստանի մէջ ժողովրդավարական
հոլովոյթներու յառաջընթացը», ըսած է Հանրապետութեան նախագահը:
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Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբը Կոչ Ուղղած Է
Թուրքերուն Ընտրութիւններուն Քուէարկելու Քրտամէտ
Կուսակցութեան Օգտին
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբը կոչ ուղղած
է Եւրոպայի մէջ ապրող թուրքերուն` 1
Նոյեմբերին
Թուրքիոյ
արտահերթ
խորհրդարանական
ընտրութիւններուն
ընթացքին
քուէարկելու
քրտամէտ
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութեան օգտին:
Ըստ
«Ակօս»-ի,
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութիւնը
իբրեւ
ժողովրդավարութեան
եւ
մարդու
իրաւունքներուն համար պայքարող, ազգային, մշակութային եւ կրօնական տարբերութիւնները
յարգող կազմակերպութիւն ներկայացնելով` Հայ դատի յանձնախումբը յիշեցուցած է, որ այդ
կուսակցութեան անդամներու շարքերուն մէջ կան նաեւ հայ թեկնածուներ:
«Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան խորհրդարան մտնելը ազատութեան,
հաւասարութեան, խաղաղութեան եւ արդարութեան երաշխիք պիտի ըլլայ», նշուած է
յայտարարութեան մէջ:
Յիշեցնենք, որ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբը 7 յուլիսի ընտրութիւններուն ալ կոչ ուղղած
էր քուէարկելու ի նպաստ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան:

Մինսքի Խմբակի Համանախագահները Հայաստան Պիտի
Այցելեն 26 Հոկտեմբերին
«Արմէնփրես»
կը
հաղորդէ,
որ
Հայաստանի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
բանբեր Տիգրան Բալայեան «Թուիթըր»-ի վրայ իր
կատարած գրառումին մէջ յայտնած է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
խմբակի համանախագահներ Իկոր Փոփով (Ռուսիա), Ճէյմս
Ուորլիք (Միացեալ Նահանգներ) եւ Փիեռ Անտրիօ
(Ֆրանսա) 26 Հոկտեմբերին պիտի այցելեն Հայաստան:
«Մինսքի խմբակի համանախագահները պիտի այցելեն
Հայաստան 26 Հոկտեմբերին` հանդիպելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Սերժ Սարգսեանի եւ արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հետ», գրած է
Բալայեան:
Յայտնի է նաեւ, որ համանախագահները Պաքու պիտի այցելեն 28 Հոկտեմբերին: Անոնք
նպատակ ունին կազմակերպել Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն միջեւ
հանդիպում մը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Մոսկուայի Մէջ` Ասատ-Փութին Հանդիպում
Քրեմլին եւ Սուրիոյ նախագահական պալատը միացեալ հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով
յայտնեցին, որ Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ երեքշաբթի օր այցելած է Ռուսիոյ
մայրաքաղաք Մոսկուա, ուր հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի
հետ: Հանդիպումին ներկայ գտնուած են Ռուսիոյ վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւ,
պաշտպանութեան եւ արտաքին գործոց նախարարներ Սերկէյ Շոյկու եւ Սերկէյ Լաւրով:
ԱՖՓ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ
Սուրիոյ նախագահութիւնը նշած է, թէ Ասատ այդ
այցելութենէն ետք վերադարձած է Դամասկոս:
Երկու նախագահները քննարկած են Սուրիոյ մէջ
ահաբեկչութեան
դէմ
զինուորական
գործողութիւններու շարունակման վերաբերեալ
հարցեր: Ասատ Փութինին ներկայացուցած է
երկրի իրավիճակը, ինչպէս նաեւ սուրիական
բանակի
ծրագիրները
եւ
զինուորական
գործողութիւններու ընթացքը:
Ըստ միացեալ հաղորդագրութեան, Փութին պատրաստակամութիւն յայտնած է Սուրիոյ մէջ
զինուորական գործողութեան ու քաղաքական հոլովոյթին օժանդակելու եւ նշած, որ
միջազգային այլ ուժերու հետ կապ պիտի հաստատէ` քննարկելու համար խաղաղ լուծման
գոյացման կարելիութիւնները:
Ասատ խոր երախտագիտութիւն յայտնած է Ռուսիոյ տրամադրած աջակցութեան համար`
նշելով, որ ատիկա արգելք հանդիսացաւ, որ Սուրիոյ մէջ աղէտալի դիպաշար մը տեղի
ունենայ:
Շեշտելէ ետք, որ ահաբեկչութիւնը Սուրիոյ մէջ քաղաքական լուծումին դիմաց արգելք մըն է,
Ասատ նշեց, որ զինուորական որեւէ գործի պէտք է հետեւին քաղաքական քայլեր` աւելցնելով,
որ ամբողջ սուրիացի ժողովուրդը կ՛ուզէ երկրին ապագային ճշդման մասնակից դառնալ:
Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով նշեց, որ Փութինի հետ Ասատի
բանակցութիւնները եղած են երկարատեւ եւ ընթացած նեղ ու ընդլայնուած կազմերով`
մասնակցութեամբ Ռուսիոյ ղեկավարութեան բարձրաստիճան պաշտօնատարներու:
Մոսկուայի մէջ Սուրիոյ դեսպան Ռիատ Հատտատ յայտարարեց, որ Ասատ-Փութին
հանդիպումը «շատ կարեւոր էր»` նշելով, որ քննարկուած են ահաբեկչութեան դէմ պայքարի
հարցերը:
«Այս այցելութիւնը աշխարհին ուղղուած պատգամ մըն է, թէ Սուրիոյ ղեկավարութեան
ճակատագիրը կը ճշդէ սուրիացի ժողովուրդը, եւ սուրիացի ժողովուրդէն բացի ոչ ոք իրաւունք
ունի այդ մասին խօսելու», ըսաւ դեսպանը` աւելցնելով. «Փութին վստահեցուց, որ Սուրիոյ մէջ
գործողութիւնը պիտի շարունակուի, մինչեւ որ շրջանին մէջ վերջ տրուի ահաբեկչութեան»:
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Փեսքով Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
Ասատի Մոսկուա այցելութենէն ետք հեռաձայնած է Փութինին: Վերջինս զինք տեղեակ պահած
է այցելութեան արդիւնքներէն եւ Սուրիոյ մէջ արձանագրուող վերջին զարգացումներէն:
Թուրքիոյ նախագահական պալատը իր կարգին հաղորդեց, որ հեռաձայնային զրոյցին
ընթացքին Էրտողան Սուրիոյ մէջ արձանագրուող վերջին զարգացումներուն առնչութեամբ
մտահոգութիւն յայտնած է, ինչպէս նաեւ խօսած զինուորական գործողութեանց մագլցումին
լոյսին տակ տեղահանուածներու հոսքի աճին գծով իր մտավախութեան մասին:
Նշենք, որ Փութին իր կարգին Սուրիոյ վերջին զարգացումներուն հարցով հեռաձայնեց
Սէուտական Արաբիոյ Սալման պըն Ապտել Ազիզ թագաւորին:
Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ֆայսալ Մըքտատ յայտնեց, որ եթէ Քաթար Սուրիոյ
մէջ զինուորական միջամտութիւն կատարելու իր սպառնալիքը գործադրէ, «զայն ուղղակի
ներխուժում մը պիտի նկատենք, եւ մեր հակադարձութիւնը շատ բիրտ պիտի ըլլայ»:
«Սուրիան դիւրին պատառ մը չէ ո՛չ
քաթարցիներուն, ո՛չ սէուտցիներուն, ո՛չ
ալ թուրքերուն համար», ըսաւ ան` նշելով.
«Սուրիոյ քանդումին մէջ Քաթարի,
Սէուտական Արաբիոյ եւ Թուրքիոյ
դերակատարութիւնը շատ յստակ էր»:
Միւս կողմէ, մինչ Իրանի արտաքին
գործոց
նախարարի
արաբական
պետութեանց եւ Ափրիկէի հարցերու
օգնական Հիւսէյն Ամիր Ապտելլահեան
յայտարարեց, որ Իրան սուրիական
կառավարութեան խնդրանքով Սուրիոյ
մէջ իր զինուորական խորհրդատուներուն թիւը բարձրացուցած է, եւ Սուրիոյ մէջ Իրանի
նպատակը միայն ահաբեկչութեան դէմ պայքարն է, Քանատայի նորընտիր վարչապետ Ճասթըն
Թրիւտօ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամայի հետ հեռաձայնային
հաղորդակցութեան մը ընթացքին վերջինիս փոխանցած է, որ մտադիր է քանատական
պատերազմական օդանաւերը հեռացնել ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի միջազգային դաշինքէն,
սակայն նշած, որ իր երկիրը կը շարունակէ այդ դաշինքին «ուժեղ անդամ մը մնալ»:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը
յայտարարեց, որ
Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարար
Սերկէյ
Լաւրով
Վիեննայի
հանդիպումին նախօրեակին իր ամերիկացի
պաշտօնակից Ճոն Քերրիի հետ պիտի քննարկէ
Սուրիոյ կացութիւնը:
Նշենք, որ ըստ մամլոյ տեղեկութեանց, Վիեննայի
մէջ Ռուսիոյ, Միացեալ Նահանգներու, Թուրքիոյ եւ
Սէուտական
Արաբիոյ
արտաքին
գործոց
նախարարներուն միջեւ հանդիպումը պիտի կայանայ այսօր:
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Մինչ այդ, Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը հաղորդեց, որ ռուսական օդանաւերը
Սուրիոյ վերեւ 46 թռիչք կատարելով հարուածած են ահաբեկիչներուն պատկանող 83
թիրախներ: Նախարարութիւնը նշեց, որ ռուսական ռմբաձիգները Խան Շէյխունի մէջ քանդած
են Ժապհաթ Նուսրայի մէկ «մեծ ռազմակայանը»:
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարեց, որ ամերիկեան
օդուժին պատկանող 12 նոր պատերազմական օդանաւեր հասած են Ինճիրլիք` մասնակցելու
համար ՏԱՀԵՇ-ի դէմ գործողութիւններուն:
Քիւրտ պաշտօնատար մը «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեց, որ Սուրիոյ մէջ քրտական վարչութիւնը կը
յայտարարէ, թէ Թուրքիոյ հետ սահմանին վրայ գտնուող Թել Ապիատ քաղաքը կը կցէ իրեն:

Խամենէի Վաւերացուց Իրան-Վեցեակ Համաձայնագիրը
Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա Ալի
Խամենէի վաւերացուց Իրանի հիւլէական
թղթածրարին շուրջ Վեցեակին հետ գոյացած
համաձայնագիրը, ինչպէս նաեւ ցուցմունք
տուաւ սկսելու ատոր գործադրութեան:
Խամէնէի
զգուշացուց.
«Բանակցութեան
մասնակից
ուժերուն
կողմէ
նոր
պատժամիջոցներու հաստատումը կը հակասէ
հիւլէական
թղթածրարին
շուրջ
համաձայնութեան,
եւ
(իրանեան)
կառավարութիւնը
պէտք
է
անոր
գործադրութիւնը կասեցնէ, եթէ այդպիսի բան
պատահի»` աւելցնելով. «Պատժամիջոցներու
կառոյցին պահպանման վրայ հիմնուած որեւէ
յայտարարութիւն
համաձայնութեան
հակասում կը նշանակէ»:
«Ուաշինկթըն
հիւլէական
թղթածրարի
հարցին մէջ թշնամութեան ոճը օգտագործեց
եւ բացառուած է, որ ապագային այլ ոճ
կիրարկէ», ըսաւ Խամենէի` նշելով. «Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա եւ
Եւրոպական Միութիւնը պէտք է ներկայացնեն գրաւոր երաշխիք` բոլոր ձեւի
պատժամիջոցներու ջնջման վերաբերեալ»:
Իրան-Վեցեակ համաձայնութիւնը գոյացաւ 14 յուլիսին: Երկարատեւ բանակցութիւնները
աւարտեցան գործողութիւններու միացեալ համապարփակ ծրագիրի մը որդեգրումով, որուն
կատարումը ամբողջովին պիտի ջնջէ նախապէս ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի,
Միացեալ Նահանգներու եւ Եւրոպական Միութեան կողմէ Իրանի դէմ սահմանուած
տնտեսական եւ ելեւմտական պատժամիջոցները:
18 Հոկտեմբերին «որդեգրման օր» էր, երբ կողմերը պաշտօնապէս սկսան իրենց
պարտաւորութիւններու
կատարման,
ինչ
որ
արձանագրուեցաւ
շարք
մը
յայտարարութիւններով եւ կողմերու իրաւաբանական քայլերով:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

30-Ամեակ` Գաղափարի Մարտիկին Առեւանգման Եւ
Նահատակութեան
Աներազ ազգերը ապագայ չունին: Ապագայ չունին
մանաւանդ անհորիզոն ժողովուրդները: Բոլո՛ր անոնք,
անհատ թէ հաւաքականութիւն, որոնք կը մոռնան խաղին
օրէնքը եւ կը կարծեն, թէ առանց բոլորանուէր, գերագոյն
զոհաբերութեանց, առանց հաւաքական կամքի եւ
կազմակերպական հզօրանքի, առանց համապարփակ ու
յարատեւ պայքարի հնարաւոր է վերապրիլ եւ
պատմութիւն կերտել:
Արտաքին պայմաններու նպաստաւոր դասաւորումը
հրամայական անհրաժեշտութիւն է, անշուշտ, ազգային
ազատագրական կամ ինքնացման որեւէ պայքարի,
քաղաքական որեւէ դատի յաղթանակին համար:
Սակայն արտաքին պայմաններէն առաջ, առարկայական
նշանակութիւն ունի ներքին ուժերու արժեւորումը,
ներքին ճակատի ամրապնդումը:
Արդարեւ, ո՛րքան ալ ձեռնտու ըլլան արտաքին, առարկայական պայմանները, ո՛րքան ալ
բարենպաստ կացութիւն առաջացնէ միջազգային քաղաքական կեանքի հոլովոյթը, դրական
կամ գործնական որեւէ արժէք չունի ոեւէ ազգի, ազատագրական ո՛րեւէ շարժումի համար, եթէ
խնդրոյ առարկայ ազգը կամ ազգային ազատագրական շարժումը ի՛նք ներքնապէս պատրաստ
չէ առիթէն օգտուելու եւ իր ճակատագիրը տնօրինելու համար:
Այն ազգերը, ազատագրական այն շարժումները, որոնք յուսատու պայմաններու կը սպասեն,
որպէսզի ճիգերու առաւելագոյն լարումով հրապարակ իջնեն եւ համապարփակ պայքարի
ձեռնարկեն, դատապարտուած են անխուսափելի սնանկութեան, որովհետեւ նախապայմանը
այն չէ, որ նախ դէպքերը հասուննան, ապա՛ ճամբայ ելլելու համար, այլ այն, որ ենթակայ
ազգերը կամ ազատագրական շարժումները իրե՛նք պատրաստ ու հասուն վիճակի մէջ
գտնուին` պատեհ առիթին իրենց ճակատագիրը վերափոխելու աստիճան անհրաժեշտ ուժն ու
կարողութիւնը ցուցաբերելու համար:
Պատմութիւնը, բոլոր յեղափոխութեանց եւ ազատագրական բոլոր շարժումներու
պատմութիւնը ցոյց կու տայ աներկբայօրէն, որ ոչ մէկ ազգ, ազատագրական ոչ մէկ շարժում
ճամբայ ելած է յուսատու պայմաններու հետ որոշակի… ժամադրութեամբ: Ժողովուրդներու,
առհասարակ քաղաքական եւ յեղափոխական կեանքի պատմութիւնը նման «ժամադրութիւն»ներ ու «ժամադիր»-ներ չի ճանչնար եւ այս տարրական կանոնը անսաստողները կը տրորէ իր
անողոք հոլովոյթի գլաններուն տակ:
Հետեւաբար, յուսատու պայմանները պէտք է որոնել, – բայց մանաւանդ ստեղծե՛լ ի գին ամէն
բանի, – ոչ թէ դուրսը, արտաքին մակարդակներու վրայ, այլ ներսը, ներքին ճակատի վրայ:
ՍԱՐԳԻՍ ԶԷՅԹԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Գրական Երեկոյ` Նուիրուած
Պօղոս Գուբելեանի Նոր Վէպին
Նախաձեռնութեամբ
եւ
հովանաւորութեամբ
Քալիֆորնիոյ հայ գրողներու միութեան, 18
սեպտեմբերին «Ապրիլ» գրատան մէջ տեղի
ունեցաւ գրական երեկոյ` նուիրուած սփիւռքի եւ
հայրենիքի մէջ ծանօթ արձակագիր Պօղոս
Գուբելեանի` Ցեղասպանութեան 100-ամեակին
նուիրուած «Առաքելութիւն ի Մարաշ» ու նոյն
գործի անգլերէն թարգմանութեան` «Միշըն թու
Մարաշ» հատորներուն:
«Ապրիլ» գրատան տնօրէն Առնօ Երէցեան բարի
գալուստի իր խօսքին մէջ վեր առաւ Պօղոս
Գուբելեանի գրական արժանիքները եւ անոր տարիներու բարեկամական ամուր կապերը իր
ծնողքին հետ: Ան վկայեց, թէ Գուբելեանի գործերը ընթերցող հասարակութեան մէջ մեծ
ժողովրդականութիւն կը վայելեն ու մեծ թիւով կը սպառին:
Օրուան գլխաւոր բանախօսներէն փրոֆ. Ռազմիկ Շիրինեան խոր վերլուծութեան ենթարկեց
«Առաքելութիւն ի Մարաշ» գործը եւ վեր առաւ հեղինակի գործերուն մէջ առկայ խոր
գիտակցութիւնն ու ցուցաբերուած անխառն զգայնութիւնը` ընկերային անհարթութիւններու
վերաբերող կամ անարդարութեան հանդէպ դրսեւորուող: Ան Գուբելեանի այս գործը կարեւոր
ներդրում նկատեց արդի հայ գրականութեան գանձարանին մէջ:
Օրուան երկրորդ բանախօսը` պատմաբան փրոֆ. Կարապետ Մոմճեան, պատմագիտական
ուրոյն տեսանկիւնէ մօտեցաւ վէպին: Ան շեշտեց հայերու նման ցեղասպանութեան
ենթարկուած այլ հաւաքականութիւններու համար Գուբելեանի օրինակով վիպագիրներ
ունենալու անհրաժեշտութիւնը:
Այնուհետեւ, գրող, թարգմանիչ Մարկօ Քիւփէլեան կարդաց «Առաքելութիւն ի Մարաշ» վէպէն
հատուած մը:
Յայտագիրի անգլերէն բաժինը վարեց հեղինակի արուեստագէտ որդին` Հրաչ Ռաճըր, որ իր
ներդրումը ունեցած էր վէպի անգլերէն թարգմանութեան ու կողքերու պատրաստութեան մէջ:
Ան վէպը ներկայացուց հայ եւ օտար հանդիսականներուն` շեշտը դնելով այն իրողութեան վրայ,
որ հեղինակ հօրը ստեղծագործութիւնը դիտմամբ ներկայ ոճով գրուած է` հետագային
շարժապատկերի վերածուելու համար: Ապա ան բեմականացուց «Միշըն թու Մարաշ»-էն
ամբողջ գլուխ մը:
Այնուհետեւ շնորհակալական խօսքով ելոյթ ունեցաւ հեղինակը:
Գրողներու միութեան նոր նախագահը` բանաստեղծ Վազգէն Վանատուր, միութեան անունով
շնորհաւորեց հեղինակ Գուբելեանը եւ անոր յանձնեց պաշտօնական գնահատագիր`
խոստանալով միութեան «Տիր» գրական թերթի յաջորդ թիւով գրախօսականի արժանացնել
անոր նոր հատորը:
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Ուխտագնացութիւն Դէպի
Սողոմոն Թեհլիրեանի Յուշարձանը
Կազմակերպութեամբ
Ֆրեզնոյի
«Սողոմոն
Թեհլիրեան» կոմիտէին եւ հովանաւորութեամբ
ՀՅԴ
Ամերիկայի
Արեւմտեան
շրջանի
Կեդրոնական կոմիտէին, 26 սեպտեմբերին տեղի
ունեցաւ ուխտագնացութիւն մը դէպի Սողոմոն
Թեհլիրեանի յուշարձանը:
Օրուան հանդիսավար Րաֆֆի Շխրտըմեանի
բարի գալուստի խօսքին յաջորդեց շրջանի հոգեւոր
հովիւ Վահան քհնյ. Կոստանեանի աղօթքը: Ապա
գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
«Սողոմոն
Թեհլիրեան»
կոմիտէին
խօսքը
արտասանեց Եդուարդ Մկրտիչեան: Ան իր ականատեսի վկայութիւնները տուաւ, նաեւ
անդրադարձաւ Սողոմոն Թեհլիրեանէն ստացած իր տպաւորութիւններուն մասին: Ան կոչ
ուղղեց շարունակելու աշխատանքը, նաեւ` պաշտպանելու եւ հետապնդելու արդարութիւնն ու
պահանջատիրութիւնը:
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Վիգէն Եագուպեան իր կարգին արտասանեց իր սրտի խօսքը:

Խաչքարի Բացում Եւ Ծառատունկ
Անիերի Մէջ
Կազմակերպութեամբ Ֆրանսահայ կապոյտ խաչին եւ Անիերի քաղաքապետութեան, Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի ձեռնարկներու ծիրին մէջ, 3 Հոկտեմբերին, Փարիզի
արուարձաններէն Անիերի մէջ տեղի ունեցաւ խաչքարի հանդիսաւոր բացում եւ ծառատունկ`
ներկայութեամբ գաղութի պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներու:
«Լուի Ժուվէ» հրապարակին վրայ զետեղուած խաչքարին օծումը կատարեց թեմի նախկին
առաջնորդ Նորվան արք. Զաքարեան: Իսկ ծառը, որ տնկուեցաւ խաչքարին կողքին, նուիրուած
է Ցեղասպանութեան զոհ հայ կիներու յիշատակին:

Հայաստանի Օրը Մարսէյի
Միջազգային Տօնավաճառին Մէջ
Յաջորդաբար 25-րդ տարին ըլլալով` 2 Հոկտեմբերին Հայաստան իր մասնակցութիւնը բերաւ
Մարսէյի միջազգային տօնավաճառին:
Խօսք առաւ Հայաստանի հիւպատոս Սամուէլ Լալայեան, որ շեշտը դրաւ ֆրանսականհայկական
տնտեսական
կապերը
առաւել
ընդլայնելու
հրամայականին
եւ
կարեւորութիւններուն վրայ: Նահանգային խորհուրդի, նորընտիր նախագահ Մարթին Վասալ
իր յանձնառութիւնը խոստացաւ ապագային համար ալ` մաղթելով, որ տօնավաճառին
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Հայաստանի մասնակցութիւնը 25 տարի եւս տեւէ: Անդրադառնալով Ցեղասպանութեան 100ամեակին` ան ըսաւ, որ 24 ապրիլ 2016-ին Հայաստան պիտի երթայ մեծ պատուիրակութեամբ
մը:
Նոյն օրը «Փալէ տէ Քոնկրէ»-ի «Քալելոնկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 100-ամեակին
վերաբերեալ գերմանացիներու կողմէ պատրաստուած «Աղէտ» ժապաւէնի ցուցադրութիւնը:
Իսկ երեկոյեան «Մասիս» նուագախումբը եւ Համազգայինի «Կիլիկիա» պարախումբը հանդէս
եկան հայկական տաղաւարին դիմաց:

Հայաստանի Սենեկային
Երգչախումբի Համերգ
Հայոց
ցեղասպանութեան
100-ամեակի
Յունաստանի
Կեդրոնական
մարմինին
կազմակերպած ելոյթներու շարքին եւ իբրեւ
եզրափակիչ ելոյթ, 3 Հոկտեմբերին Աթէնքի
համերգասրահին մէջ ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի
սենեկային
32
հոգինոց
երգչախումբը`
ղեկավարութեամբ
Հայաստանի
արուեստի
վաստակաւոր գործիչ Ռոպերթ Մլքէեանի:
Երգացանկը կը բաղկանար հայկական, ինչպէս
նաեւ
Շուպերթի,
Պրամսի
եւ
Շնիթկէի
երաժշտական ստեղծագործութիւններէն:
Հայաստանի սենեկային երգչախումբը ստեղծուած է 2000-ին: Համերգային ելոյթներով հանդէս
եկած է Հայաստանի զանազան քաղաքներու, ինչպէս նաեւ արտասահմանի մէջ` Պերկամօ, Ս.
Փեթերսպուրկ, Ռուսիոյ քաղաքներ, Ֆրանսա, Զուիցերիա, Թորոնթօ, Օթաուա, Նիակարա,
Տրեստ եւ այլն:

Նոր Գիրք` Նուիրուած 1918-ի Ախալցխայի
Հերոսական Ինքնապաշտպանութեան
Հոկտեմբեր 4-ին Ախալցխայի Վահրամ Գայֆէճեանի անուան ստեղծագործողներու միութեան
տան մէջ տեղի ունեցաւ Լիւպա Մաթեւոսեանի գիրքին շնորհահանդէսը: Գիրքը նուիրուած է
1918-ի Ախալցխայի ինքնապաշտպանութեան:
Մաթեւոսեան ներկաներուն մանրամասնօրէն ներկայացուց իր աշխատանքը` Ախալցխայի
1918-ի հերոսական ինքնապաշտպանութեան գիրքին վերաբերեալ, անդրադառնալով այդ
ժամանակաշրջանի բազմաթիւ հերոսներուն, որոնց պատմութիւնները տեղ գտած են իր նոր
գիրքին մէջ:
Ելոյթ ունեցան վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան, Ջաւախքի
առաջնորդական փոխանորդ Բաբգէն վրդ. Սալբիեան, «Ջաւախքին աջակցութիւն» հիմնարկի
գրասենեակի ղեկավար Սամուէլ Մկոյեան, ինչպէս նաեւ` այլ մտաւորականներ ու
հասարակական գործիչներ, որոնք բարձր գնահատեցին տարուած աշխատանքը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

10 Կարեւոր Երեւոյթներ…
Երբեմն աշխատանքը, ծանրաբեռնուածութիւնը «կը
ստիպեն» ձեզի մոռնալ կենսական նշանակութիւն
ունեցող երեւոյթներ, իսկ երջանիկ ըլլալու համար
պարզապէս պէտք է նկատել ձեր կեանքին մէջ առկայ,
բայց, ցաւօք, մոռցուած կարգ մը երեւոյթները:
-1-Ընտանեկան Արժէքներ
Գործի մէջ յաջողակ մարդիկ իրենք զիրենք երջանիկ կը
համարեն, յատկապէս եթէ ունին նաեւ ընտանիք, որ ամէն
հարցի մէջ կը սատարէ եւ կ՛աջակցի իրենց: Բայց չէ՞ որ իրենք եւս պէտք է գործօն
մասնակցութիւն ունենան այդ ընտանիքին կեանքին մէջ, որպէսզի անոր հիմքերը աւելի ամուր
ըլլան…
-2-Սէր
Սիրած անձ կամ զուգընկեր գտնելը այդքան ալ
դիւրին չէ: Անշուշտ միայնակ նոյնպէս կարելի է
ապրիլ ու կեանքը վայելել, բայց սիրած անձին
կողքին երջանկութիւնը աւելի լիարժէք է:
-3-Ժամանակ
Եթէ յաջողեր էք աշխատանքի եւ անձնական
կեանքի միջեւ հաւասարակշռութիւն ստեղծել,
ուրեմն դուք կը յաջողիք ճիշդ ղեկավարել եւ
վերահսկել ձեր ժամանակը: Խելամիտ ձեւով օգտագործեցէք ձեզի տրուած 24 ժամը…
-4-Բարեգործութիւն
Անշուշտ մեր օրերուն գումար տնտեսելը այնքան ալ դիւրին գործ չէ, բայց պէտք է որոշակի
գումար խնայել եւ տրամադրել բարեգործութեան: Իսկ ինչո՞ւ պէտք է օգնել ուրիշներուն,
պարզապէս որպէսզի հասկնաք, թէ ինչպէ՛ս կը վերաբերիք ձեր շուրջ ապրող այն մարդոց հետ,
որոնց համար բախտը այնքան ալ չէ ժպտացեր… Պատկերացուցէք, թէ որքա՛ն կը փոխուէր
աշխարհը, եթէ բոլոր մարդիկը աջակցէին իրարու:
-5-Ընկերութիւն
Առանց ընկերներու` անհնար է երջանիկ ըլլալ: Պէտք է ըլլայ մէկը, որ կը դիմէ ձեզի` խորհուրդ
ստանալու ակնկալիքով եւ կամ իր օգնութիւնը կ՛առաջարկէ, իր փորձառութիւնները կը կիսուի
ձեզի հետ: Ուրեմն ժամանակն է, որ փնտռէք այդ ընկերը, ընկերուհին:
-6-Ինքնակատարելագործում
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Երբեք առիթը չփախցնէք ինքնակատարելագործուելու հնարաւորութեան: Դուք պէտք է, որ
օրական նոր երեւոյթներ բացայայտէք եւ զարգանաք: Ժամանակ գտէք զբաղելու ձեր
ինքնազարգացումով, քանի որ այդպէս դուք կը դառնաք աւելի բանիմաց, իսկ լայն
մտահորիզոնը կ՛օգնէ ձեզի` դիմագրաւելու կեանքը իր բոլոր երեսներով:
-7-Մարզանք
Ոչ միայն ուղեղը, այլ մարմինը եւս մարզուելու կարիք ունի: Շաբաթը առնուազն 3 անգամ
մարզանք ըրէք: Մարզանքը ձեզ կը պաշտպանէ ընկճախտէ:
-8-Առողջ Սնունդ
Ժամանակի պակասի պատճառով շատեր կը դիմեն ֆասթ-ֆուտին: Բայց չէ՞ որ առողջ
սննդակարգը ոչ միայն առողջ կը պահէ, այլեւ կը բարձրացնէ աշխատունակութիւնը:
-9-Ճամբորդութիւն
Ո՞րն է կեանքին իմաստը, եթէ ոչ մէկ նոր
հետաքրքրութիւն, նոր բացայայտումներ եւ
զուարճանք չկայ: Ճամբորդութիւնը կ՛օգնէ
սորվելու,
բացայայտելու,
նոր
մարդոց
հանդիպելու
եւ,
վերջապէս,
անսպասելի
վիճակներու դիմաց գտնուելու:
-10-Բաւարարուածութիւն
Լիարժէք երջանկութիւն զգալու համար պէտք է
բաւարարուած ըլլալ: Ժամանակ անցուցէք
մտերիմ մարդոց հետ, որոնք սէր եւ ջերմութիւն
կու տան ձեզի եւ հոգատար են ձեր նկատմամբ:
Յիշեցէք, որ կեանքի մէջ աւելի հետաքրքրական եւ կարեւոր երեւոյթներ կան, քան`
աշխատանքը, եւ պէտք չէ կեանքը զոհաբերել յանուն աշխատավարձի, գտէք միջին եզր մը եւ
վայելեցէք ձեր կեանքը:

ՀՅԴ-ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 125 ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ
ՏՈՂԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆԷՆ

Հ.Յ.Դաշնակցութեան փոթորկոտ կեանքին մէջ ոչ մէկ
գաղափար այնքան տիրական ազդեցութիւն ձգած է,
ինչքան հայրենիքը, մայրենի հողը, իր պատմութեամբ, իր
կենսունակութեամբ ու իր վառ երազներով:
Ահա՛ Դաշնակցութեան հաւատամքը նաեւ գալիք օրերուն
համար:
Գաբրիէլ Լազեան
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