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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 314, àõñµ³Ã,  25 ¸ºÎîºØ´ºð, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ՝ ՔՈՒԷՅԹԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 

Տարիներու աւանդութեան համաձայն, Քուէյթի 

Եկեղեցիներու  կազմակերպութեամբ այս տարի 

եւս տեղի ունեցաւ Սուրբ Ծննդեան համերգ:  

Հինգշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 2015-ին, Ռում 

Օրթոտոքս Եկեղեցւոյ մէջ, Քուէյթի քրիստոնեայ 

համայնքներու հոգեւոր պետերու, քահանայից 

դասի եւ հոծ բազմութեան մը ներկայութեան 

ելոյթ ունեցան տարբեր եկեղեցիներէ ինը 

երգչախումբեր: Համերգին ներկայ էին Թեմիս 

Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան եւ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. 

Քէհեաեան: 

Սոյն համերգին հայ համայնքը ներկայացուց 

Ազգային Առաջնորդարանի «Բարսեղ Կանաչեան» 

երգչախումբը՝ կատարելով «Այսօր Տօն է»,  «Ով 

«Զարմանալի», «Այսօր Ձայնն Հայրական» 

շարականները եւ «God Rest Ye Merry Gentlemen» 

երգը: 

 

Այցելութիւն Քուէյթի ներքին գործոց փոխ նախարար` 

Սուլեյման Ալ Ֆահտի 
Երկուշաբթի 21 Դեկտեմբեր 2015ի առաւօտեան, 

Քուէյթի եկեղեցիներու պետերն ու 

ներկայացուցիչները` փոխ նախարարի հրաւէրով, 

այցելեցին  ներքին գործոց նախարարութեան Նուաֆ 

Ալ Ահմատ կեդրոնը, խորհրդակցելու Ս. Ծննդեան 

տօնին առիթով, կատարուած աղօթքներու 

հսկողութեան շուրջ, նկատի ունենալով այս 

արարողութիւններուն հոծ բազմութեան 

ներկայութիւնը:  

Անոնք արձանագրեցին բոլոր եկեղեցիներու ժամանակացոյցերը, ապա զրոյց եղաւ 

նախարարութեան հետ առնչուած հարցերու մասին, որոնց հեզասահ ընթացքին համար 

խոստումներ առնուեցան:  
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«Բարսեղ Կանաչեան» երգչխումբի տօնական համերգը 

Նուիրուած Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծնունդին 

Հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից 

Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանի, Չորեքշաբթի, 23 Դեկտեմբեր 2015-

ին, երեկոյեան ժամը 8:30ին Քուէյթի մասնաւոր 

վարժարաններու սրահէն ներս տեղի ունեցաւ 

Ազգային Առաջնորդարանի «Բարսեղ 

Կանաչեան» երգչախումբի Նոր Տարուան եւ 

Սուրբ Ծննդեան նուիրուած տօնական համերգը, 

ղեկավարութեամբ՝ Տիար Ճորճ Արապաթլեանի, 

դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Մարիան Գարագաշեան-Գույումճեանի եւ 

Ջութակի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Թամար Դանիէլեան-Թէմամեանի: Համերգին, ի թիւս 

ազգային մարմիններու եւ միութեանց ներկայացուցիչներու, ներկայ էին նաեւ Յոյն 

Ուղղափառ եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Ղաթթաս Հազիմ Եպիսկոպոսը, Քուէյթի 

Աւետարանական Եկեղեցւոյ պատուելի Էմանուէլ Ղարիպը եւ Յոյն ուղղափառ 

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Աֆրամ Վրդ. Թուըմէ: Ներկայ էր նաեւ համայնքիս հոգեւոր 

հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան: 

Սրահը «Բարսեղ Կանաչեան» 

երգչախումբի յանձնախումբին եւ 

անոր օժանդակ տիկիններուն 

մեղուաջան աշխատանքին շնորհիւ 

զարդարուած էր տօնական շքեղ 

յարդարանքով:  

Բացումը կատարուեցաւ Քուէյթի եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

քայլերգներով: Այնուհետեւ 

հանդիսավար Տիկ. Մայտա Թադոյեան-Մովսէսեան հայերէն, արաբերէն եւ անգլերէն 

լեզուներով բարի գալուստ եւ բարի ունկնդրութիւն մաղթեց ներկաներուն:  

Սուրբ Ծննդեան, Աստուածայայտնութեան եւ Մկրտութեան խորհուրդը ներկայացնող 

«Այսօր Տօն է», «Ով Զարմանալի» եւ «Այսօր Ձայնն Հայրական» շարականներով «Բարսեղ 

Կանաչեան» երգչախումբը մեկնարկեց իր ելոյթը, որոնց յաջորդեցին Սուրբ Ծննդեան 

տօնին նուիրուած յայտնի երգերէն՝ «Silent Night»ը (անգլերէն եւ հայերէն լեզուներով) եւ 
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«Սուրբ Ծնունդ»ը:  Ռոպերթ Ամիրխանեանի 

«Դինկ-Դոնկ» եւ «Joy to the world» երգերով 

աւարտեցաւ համերգի առաջին բաժինը:  

Յայտագիրի երկրորդ բաժինը սկսաւ «God Rest 

ye Merry Gentlemen», «كنا تزين», «O Christmas 

Tree» եւ «Deck the Halls» ամանորեայ երգերով, 

որոնց յաջորդեց երաժշտական կտոր մը՝ «O 

holy Night», կատարողութեամբ՝ դաշնակահար Տիկ. Մարիան Գարագաշեան-

Գույումճեանի եւ ջութակահար Տիկ. Թամար Դանիէլեան-Թէմամեանի: Այնուհետեւ 

յաջորդաբար հնչեցին տօնածառին նուիրուած «Ձմրան տօն» եւ «Նոր Տարի» երգերը:  

Ռաֆայէլ Պատկանեանի «Երնէկ Թէ Այս Նոր Տարին» բանաստեղծութեան հիման վրայ 

յօրինուած երգով «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբը հնչեցուց իր եզրափակիչ աքորտը:  

Աւարտին՝ իր հայրական պատգամին մէջ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան բարձրօրէն գնահատեց «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբի անդամներուն 

ծառայութիւնն ու նուիրումը, ինչպէս նաեւ խմբավարին եւ նուագակցողներուն 

տքնաջան աշխատանքը: Գերպ. Հայր Սուրբը գեղեցիկ համեմատութեամբ մը նոր 

տարին կապակցեց նոր եկեղեցւոյ հետ, յիշեցնելով գաղութէս ներս տեղի ունեցող նոր 

իրադարձութիւնը: Ան յորդորեց բոլորը բարոյապէս եւ նիւթապէս մասնակից դառնալու 

եկեղեցաշինութեան սրբազան գործին:  

Ներկայ բազմութիւնը խորապէս տպաւորուած եւ տօնական բարձր տրամադրութեամբ 

լքեց սրահը:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Սահակեան Հանդիպում Ունեցած Է Լեռնային 

Ղարաբաղի Ազգային Ժողովի Խմբակցութիւններուն Հետ 

Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեան 21 եւ 22 Դեկտեմբերին  

հանդիպումներ ունեցած է Ղարաբաղի Ազգային ժողովի խմբակցութիւններուն հետ: 

Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտօնական կայքին, հանդիպումի ընթացքին 

քննարկուած են հանրապետութեան ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան 

վերաբերող շարք մը հարցեր: 

«Ազրպէյճան Իր Յատուկ Նշանակութեան Ուժերու 

Հիւծման Ճամբով Կ՛ընթանայ» Կ՛ըսէ Արծրուն 

Յովհաննիսեան 

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, թէ 22 Դեկտեմբերին Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարի մամլոյ բանբեր Արծրուն Յովհաննիսեան 

լրագրողներուն հետ ունեցած հանդիպումին ընթացքին յայտնած է, որ Ազրպէյճան «իր 

յատուկ նշանակութեան ուժերու հիւծման ճամբով կ՛ընթանայ»: 

«Նկատելի է, որ հակառակորդին մօտ վերջին երկու տարիներուն յատուկ կերպով 

նուազած են ժամկէտայիններու սպանութիւնները եւ աւելցած են պայմանագրային եւ 

սպայականներու մահերը: Ատիկա կը նշանակէ, այսպէս ըսած, «Ոսկիէ ֆոնտ»-ի 

հիւծման ճամբով կ՛ընթանան», հաստատած է Արծրուն Յովհաննիսեան: Ըստ անոր, 

դիրքեր կը բերուին հրետանիներ, եւ կը ռմբակոծեն, իսկ աւելի վտանգաւոր է «Դ-30» 

թնդանօթներու գործածութիւնը: Սահմանին վրայ Ազրպէյճան լարուածութիւնը հասցուց 

այնպիսի մակարդակի, որ հոն կանգնած գունդերու եւ ջոկատներու սպառազինութեան 

մէջ եղած ամբողջ պաշարը օգտագործուած է, զօրամասերուն մէջ չէ մնացած 

զինատեսակ մը, որ չէ կիրարկուած: 

Ըստ Յովհաննիսեանի, ազրպէյճանական կողմը տարեսկիզբէն մինչեւ օրս ունի երկու 

հարիւրէ աւելի զոհ: «Այս պահու դրութեամբ կրնամ  ըսել, որ ազրպէյճանական կողմի 

սպաննուածներուն թիւն 210-էն աւելի է: Վերջնական թիւեր նշելը դժուար է, որովհետեւ 

պէտք է տարբեր աղբիւրներէ ամբողջացնել», ըսած է ան: 

Արծրուն Յովհաննիսեան շեշտած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին 

խօսելու ատեն անիմաստ է օգտագործել «զինադադարի խախտում» եզրը, որովհետեւ 

«զինադադար մենք, ըստ էութեան, այլեւս չունինք»: 

«Մենք չունինք խաղաղութիւն, մենք ունինք յարաբերական հանգիստ», յայտնած է 

Յովհաննիսեան` աւելցնելով, որ նախորդ գիշեր հայ-ազրպէյճանական սահմանին եւ 

շփման գիծին վրայ համեմատաբար խաղաղ էր վիճակը: 
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Անդրադառնալով շփման գիծին վրայ Ազրպէյճանի կողմէ տարբեր զինատեսակներու 

օգտագործման հարցին` Արծրուն Յովհաննիսեան նկատել տուած է, որ հակառակորդը 

այդպիսով կ՛ուզէ լուրջ վնաս հասցնել հայկական կողմին, բայց չի յաջողիր, 

ընդհակառակն` աւելի հուժկու հակահարուած կը ստանայ: Յովհաննիսեանի 

համաձայն, պատերազմական իրավիճակին մէջ գործողութիւններու 

արդիւնաւէտութիւնը կ՛որոշուի հակառակորդին առաջադրած խնդիրներուն, 

գործողութիւններուն խափանումով: Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի գօտիին մէջ 

հակառակորդը ամէն անգամ կը ձգտի շատ աւելի մեծ վնասներ պատճառել, քան մէկ-

երկու զոհ, սակայն հայկական կողմը ամէն անգամ կարելիութիւն չի տար, կը խափանէ 

այդ ծրագիրները: «Այդուհանդերձ, հայկական կողմը չի կրնար փակագիծերը բանալ ու 

ըսել, թէ կանխարգելիչ ինչ միջոցառումներու կը դիմուի խափանելու համար 

հակառակորդին այս կամ այն ծրագիրը», ըսած է ան: 

Լեռնային Ղարաբաղի Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստ 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, թէ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեան 22 

Դեկտեմբերին նախագահած է Անվտանգութեան խորհուրդի նիստին: 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 

գլխաւոր վարչութենէն յայտնած են, որ նիստին օրակարգին վրայ ներառուած էին 

ղարաբաղեան-ազրպէյճանական սահմանին վրայ տիրող իրավիճակը, ինչպէս նաեւ 

«Թելեթոն 2015»-ին, անոր արդիւնքներուն ու իրականացուելիք նախաձեռնութիւններուն 

վերաբերող հարցերը: Զեկուցումներով հանդէս եկած են պաշտպանութեան նախարար 

Լեւոն Մնացականեան եւ վարչապետ Արա Յարութիւնեան: 

Քննարկուած հարցերուն վերաբերեալ յստակ յանձնարարականներ տուած է նախագահ 

Սահակեան` աշխատանքներու պատշաճ իրականացման ուղղութեամբ: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան Ընդունած Է ՀՅԴ Արցախի 

Նորընտիր Կեդրոնական Կոմիտէի Անդամները 

21 Դեկտեմբերին Արցախի 

Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան ընդունած է ՀՅ Դաշնակցութեան 

Արցախի նորընտիր Կեդրոնական կոմիտէի 

անդամները` ներկայացուցիչ Դաւիթ 

Իշխանեանի գլխաւորութեամբ: 

Հանդիպումին առանցքը հանդիսացած են 

Արցախի ներկայ կացութեան, արտաքին մարտահրաւէրներուն, յառաջիկայ 

աշխատանքներուն վերաբերող հարցեր: ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան նորընտիր Կեդրոնական կոմիտէին անունով 

շնորհակալութիւն յայտնած է ընդունելութեան համար` յուսալով, որ յառաջիկային եւս 

պիտի կարենան շարունակել Արցախի պետականաշինութեան եւ զարգացման շուրջ 

արդէն իսկ ձեւաւորուած համագործակցութիւնը: 
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«Ազրպէյճանի Պահուածքին Համար Միջազգային 

Հանրութիւնը Կարելի Է Մեղսակից Նկատել» Կ՛ըսէ Կիրօ 

Մանոյեան 

«Ինչպէս արտաքին գործոց նախարարը կ՛ըսէ` այս 

հանդիպումը կամ նման հանդիպումներու 

կայանալը առայժմ ձեւով մը կը նպաստեն  

սահմանագիծին վրայ իրադրութեան մեղմանալուն, 

սակայն Ազրպէյճանը որեւէ հանդիպումի 

նախօրեակին կը սրէ իրավիճակը», Panorama.am-ի 

հետ զրոյցի մը ընթացքին` անդրադառնալով 

Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու 

Զուիցերիոյ Պեռն քաղաքին մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին, նշած է ՀՅԴ Բիւրոյի 

անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու  գրասենեակի 

պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան: 

Մանոյեանի կարծիքով` հաշուի առնելով Ազրպէյճանի պահուածքը, ճիշդ պիտի չըլլայ 

բանակցութիւններուն լուրջ տեղաշարժ ակնկալել: 

«Նախագահները հաստատած են իրենց պատրաստակամութիւնը շարունակելու 

համագործակցութիւնը ներկայիս բանակցութիւններու սեղանին դրուած լուծման 

ուղղութեամբ: Անոնք նաեւ վերահաստատած են, որ հաւատարիմ են Մինսքի խմբակի 

ձեւաչափին», ըսուած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու 

յայտարարութեան մէջ: 

Այս կապացութեամբ Կիրօ Մանոյեանը նշեց, որ չի բացառուիր, որ Ազրպէյճանը վաղը 

սկսի յայտարարել իր դժգոհութիւնը Մինսքի խմբակէն, որովհետեւ տագնապի լուծման 

երեք սկզբունքներէն Ազրպէյճանը չ՛ընդունիր ժողովուրդներու ինքնորոշման սկզբունքը: 

«Այդ իսկ պատճառով Ազրպէյճանը ցանկութիւն ունի, որ փոխուի ձեւաչափը, ատեանը: 

Այդ պատճառով ալ աջ ու ձախ կը փորձեն, որ հարցը քննարկուի այնտեղ, ուր կաշառելը 

դիւրին է: Անոնց ոչինչ կը  բաւարարէ, այնքան ատեն որ տակաւին կայ այդ սկզբունքը: 

Եւ անոնք կը կարծեն, որ կարելի է այդ սկզբունքը հանել, եթէ բան փոխուի ձեւաչափին 

մէջ», նշեց Մանոյեան: 

Քաղաքագէտին կարծիքով, միջազգային հանրութիւնը նոյնպէս իր մեղքի բաժինը ունի 

Ազրպէյճանի պահուածքին մէջ: «Միջազգային հանրութիւնը արդէն կարելի է մեղսակից 

նկատել Ազրպէյճանի պահուածքին, որովհետեւ անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկեր, 

որպէսզի Ազրպէյճանի այս կամայականութիւններուն վերջ դրուի: Կը կարծեմ ճիշդ 

պիտի ըլլայ, որ միջազգային հանրութիւնը նշաններ ցոյց տայ առ այն, որ եթէ 

Ազրպէյճան պիտի շարունակէ այս ընթացքը, ապա միջազգային հանրութիւնը պիտի 

ձեռնարկէ Լեռնային Ղարաբաղը ճանչնալու քայլերու», նշեց Մանոյեան եւ աւելցուց, որ 

միայն ատիկա կրնայ զսպել Ազրպէյճանը: 
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Նախագահ Սարգսեան. «Անհրաժեշտ Է Աւելի Բարձր, 

Երկարաժամկէտ Ու Կայուն Աճ» 
«Մեր բացարձակ թիւերը բարձր չեն, ուստի 

ներկայ ցուցանիշներով մենք զմեզ 

բաւարարուած չենք կրնար նկատել: 

Հայաստանին անհրաժեշտ է աւելի բարձր, 

երկարաժամկէտ ու կայուն աճ, որ 

արտաքին բացասական ազդակներէն 

խոցելի չըլլայ», յայտարարած է նախագահ 

Սերժ Սարգսեան գործարարներու 

ամանորեան ընդունելութեան ընթացքին:  

«2015-ին տնտեսական զարգացումներու 11 ամսուան փաստացի ցուցանիշները կը 

յուշեն, որ ներդրուած ջանքերուն շնորհիւ յաջողած ենք  մեր երկրի տնտեսական 

միջավայրը, մեր կարելիութեան սահմաններուն մէջ,  զերծ պահել արտաքին աշխարհէն 

եկող բացասական ազդակներու  պատճառով էական ցնցումներէն: Այսպէս` 

Յունուարէն նոյեմբեր 2015-ին տնտեսական աշխուժութեան ցուցանիշը կազմած է 2,9 առ 

հարիւր` այն պարագային, երբ տարուան սկիզբը մասնագէտները ակնկալած էին զերօ, 

իսկ այլ պարագաներու նաեւ բացասական տնտեսական աճի ցուցանիշ», նշած է 

նախագահը` կարեւոր նկատելով նաեւ միջին ամսական աշխատավարձերու 8.5 առ 

հարիւր աճը գնաճի 4.1 առ հարիւրի պարագային եւ յարաբերական կայունութիւնը 

արժութային շուկային մէջ: 

«Վստահաբար, շատ երկիրներ ուրախ պիտի ըլլային այսպիսի ցուցանիշներ 

արձանագրելով, սակայն մեր բացարձակ թիւերը բարձր չեն, ուստի եւ մենք զմեզ ներկայ 

ցուցանիշներով բաւարարուած չենք կրնար նկատել: Հայաստանին անհրաժեշտ է աւելի 

բարձր, երկարաժամկէտ ու կայուն աճ, որ արտաքին բացասական ազդակներէն խոցելի 

չըլլայ: Միայն այդ ձեւով կրնանք մեր արժանի տեղը ունենալ  համաշխարհային 

տնտեսութեան մէջ», ըսած է նախագահ Սարգսեան: 

Ան մատնանշած է Համաշխարհային դրամատան «Տուինկ պիզնըս» վարկանիշով 

Հայաստանի 3 կէտով յառաջխաղացքը, ինչպէս նաեւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրի 

«Մարդկային ներուժի զարգացման» եւ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 

«Համաշխարհային մրցունակութիւն» զեկուցումներուն մէջ, իբրեւ բարեփոխումներու 

աշխուժ քաղաքականութեան իրականացման արձանագրում: 

«Իրականացուող տնտեսական քաղաքականութեան շրջագիծին մէջ, իմ կարծիքովս, 

կարեւորագոյն աշխատանքը միտուած է արտահանման խրախուսման: Այս 
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ուղղութեամբ արդէն լաւ հիմքեր դրած ենք, եւ ասոր  արդիւնքները արդէն տեսանելի են: 

Յառաջիկայ տարուան ընթացքին պէտք է հետեւողականօրէն շարունակենք մեր 

աշխատանքը այս ուղղութեամբ», նշած է նախագահ Սարգսեան ու աւելցուցած. 

«Կառավարութիւնը, անշուշտ, սեփական ընկերութիւններու արդիւնաւէտութեան 

ուղղակի պատասխանատուն չէ, սակայն կրնայ եւ պարտաւոր է նախադրեալներ 

ստեղծել ատիկա բարելաւելու համար: Այստեղ տակաւին շատ ընելիքներ ունինք եւ մեծ 

ճշգրտութեամբ պիտի աշխատինք: Հանքարդիւնաբերութիւն, սնունդի արտադրութիւն 

ամէնէն լայն իմաստով` ներառեալ ամբողջ գիւղատնտեսութիւնը, զբօսաշրջութիւն, 

տեղեկատուական արհեստագիտութիւն, առողջապահական եւ կրթական ծրագիրներու 

արտահանում` ասիկա ոչ ամբողջական ցանկն է բոլոր այն մարզերուն, որոնցմով թէ՛ 

իշխանութիւնները, թէ՛ մեր գործարար հանրութիւնը ջանք ու եռանդ պէտք չէ խնայեն 

նոր գաղափարներու ու նոր ծրագիրներու իրականացման համար: Մենք յառաջ երթալու 

համար նոր կարելիութիւններ ստեղծած ենք եւ միասին պէտք է առաւելագոյնս 

իրականացնենք այդ կարելիութիւնները»: 

Լոս Անճելըսի Մէջ. Հայ Եւ Քիւրտ Երիտասարդներու 

Բողոքի Հաւաքը Թուրքիոյ Հիւպատոսարանին Առջեւ 

Շաբաթ, 19 Դեկտեմբերին, Լոս Անճելըսի մէջ 

Թուրքիոյ հիւպատոսարանին առջեւ տասնեակներով 

հայ եւ քիւրտ երիտասարդներ բողոքի հաւաք մը 

կատարեցին` դատապարտելով Թուրքիոյ 

փոքրամասնութեանց դէմ շարունակուող հալածանքը 

եւ Անգարայի որդեգրած ծայրայեղական 

քաղաքականութիւնը:  

Քրտական Ռոժաւայի զօրակցութեան մարմինին եւ 

Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան միացեալ 

ջանքերով կազմակերպուած սոյն ցոյցին ընթացքին, 

դատապարտուեցաւ յատկապէս քիւրտ մարդկային 

իրաւանց պաշտպան Թահիր Էլչիի վերջերս տեղի 

ունեցած սպանութիւնը` զայն նմանցնելով «Ակօս»-ի 

խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան: 

«Բոլորս Հրա՛նդ ենք», «Բոլորս Էլչի՛ ենք» եւ «Բոլորս 

հո՛ս ենք» պոռացող ցուցարարները պարզեցին Հրանդ 

Տինքի, Ապրիլ 24-ին Թուրքիոյ բանակին մէջ սպաննուած Սեւակ Պալըքճըի, Թահիր Էլչիի եւ 

Թուրքիոյ իշխանութեանց այլ զոհերու լուսանկարները եւ պահ մը լռութեամբ յարգեցին անոնց 

յիշատակը: 

Անոնք նաեւ լուսարձակի տակ առին Թուրքիոյ մէջ ներդրումները ետ քաշելու նպատակով` 

ՀԵԴ-ի սկսած #DivestTurkey արշաւն ու այն իրողութիւնը, որ Անգարա կը շարունակէ 

ահաբեկչական եւ ծայրայեղական կազմակերպութիւններուն նեցուկ կանգնիլ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ռուսիոյ Մէջ Սուրիայէն Վերադարձած Երեք Զինեալներ 

Սպաննուած Են 
Հարաւային Ռուսիոյ Քապարտինօ Պալքար 

հանրապետութեան ապահովական  

մարմինները սպաննեցին երեք զինեալներ, 

որոնց շարքին ղեկավար մը, որ մարզուած է 

Սուրիոյ մէջ եւ այդտեղ կռիւներու մասնակցած: 

Ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ազգային 

յանձնախումբը յայտնեց, որ ապահովական 

մարմինները Քապարտինօ Պալքարի կեդրոնը 

գտնուող Լիչինքա գիւղին մօտ փորձած են 

կանգնեցնել «Վազ» տիպի կասկածելի ինքնաշարժ մը, զայն խուզարկելու համար, սակայն 

ինքնաշարժին մէջ գտնուող անձերը կրակ բացած են ապահովական ուժերուն անդամներուն 

վրայ, որոնք ալ հակադարձած են: 

«Թուրքիա Իր Ուժերը Իրաքէն Հեռացնելու Խոստումները 

Դրժեց» Ըսաւ Ժաաֆարի 
Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Իպրահիմ Ժաաֆարի յայտնեց, որ «Իրաք ահաբեկչութեան 

դէմ պայքարի առաջին գիծն է»` նշելով. «Թուրքիա իր ուժերը իրաքեան հողամասերէն 

հեռացնելու խոստումները դրժեց»: 

Ան ըսաւ. «Թրքական զինուորական քայլերը 

մեզ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ ճակատումէն  կը շեղէ»: 

Իրաքի պահանջով թրքական միջամտութիւնը 

եւ արաբական երկիրներուն մէջ իրանեան 

միջամտութիւնը քննարկելու համար 

Չորեքշաբթի օր գումարուած Արաբական 

լիկայի նախարարական ժողովին ընթացքին 

իրաքեան դիւանագիտութեան պետը ըսաւ, որ 

«մենք Թուրքիոյ հետ դիւանագիտական 

յարաբերութիւններուն նկատմամբ նախանձախնդիր եղանք»` միաժամանակ շեշտելով. «Մենք 

նախանձախնդիր ենք դրացի երկիրներուն հետ յարաբերութիւններուն նկատմամբ, պայմանով, 

որ անիկա մեր գերիշխանութեան վրայ չազդէ»: 

«Անգարա ուժերու վերադասաւորման եզրը օգտագործեց` զանոնք հեռացնելու փոխարէն», նշեց 

Իրաքի արտաքին գործոց նախարարը: 

Արաբական լիկայի ընդհանուր քարտուղար Նեպիլ Արապի իր կարգին դատապարտեց 

թրքական միջամտութիւնը` զայն նկատելով «արաբական պետութեան մը գերիշխանութեան 

բացայայտ բռնաբարում մը»: 

www.armenianprelacykw.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ամանորեան Մտորումներ 

Կաղանդի ու Սուրբ Ծննդեան տօնական այս օրերուն, 

բոլորիս սրտերուն մէջ քիչ մը երազ, քիչ մը տաքուկ 

մաղթանքներով պարուրուած կը պատրաստուինք Նոր 

Տարի մը դիմաւորելու:  

Աշխարհիս յոգնած ու վիրաւոր սրտին մէջ, դեռ կը 

հաւատանք, որ պիտի կրնանք նոր յոյսերով՝ աւելի 

պայծառ, աւելի խաղաղ, աւելի քաղաքակիրթ աշխարհ 

մը ստեղծել. Կը հաւատանք, որովհետեւ այդպէս 

դաստիարակուած ենք, համոզուած ենք, որ բարին պիտի 

յաղթէ ամենավերջը: 

Իսկ ո՞ւր է բարին: Այս քանի մը տարիներուն ո՞ւր 

կորսուած է այն բարին, հաւատարիմ մեր ընկերը մարդկային, գէթ մարդը ընկերային, 

որուն յատուկ է եղբայր, ընկեր հասկացողութիւնները: 

Թնդանօթները նոյնիսկ կը բողոքեն. զէնք ու զրահ յոգնած են վաղուց... իրենք ալ կ'ուզեն 

հանգստանալ, տօնական օրերը վայելել, բայց աւա՜ղ, պատերազմի շռնչացող համերգը 

ամէնուրեք տարածուած է: 

Փողոցները դատարկուած են, մարդիկ լճացած ժպիտներով մեքենայաբար կը շարժին ու 

ցուցափեղկերուն ետին ինչ որ բան կը փնտռեն գնելու: Ու չեն գտներ. երեւի սպառած է 

կամ ամենափոքր չափերը մնացած են: Այո՛, ամենափոքրերը, ամենամաքուրները: 

Ժպիտ, ցնծութիւն կը փնտռեն իրենց համար խանութ առ խանութ, բայց ափսո՜ս, չեն 

գտներ: Արդեօ՞ք միայն փոքրերը իրաւունք ունին ուրախանալու:  

Չյուսահատինք, պարզապէս փոխենք մեր ուղղութիւնը, դուրս գանք մեր նեղ 

մարմիներէն ու ամէն ցաւ պիտի վերանայ, ամէն լաց ցամքի ու մենք պիտի կարենանք ոչ 

միայն ժպիտ ու լոյս գտնել, այլ մեր թողացող մատներով արեւներն անգամ պիտի 

բռնենք: 

Կը հանդիպինք յաջորդ տարի: Շնորհաւոր նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: 

Կարօ Յ. Արսլանեան 

www.aztarar.com 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

«Այս Պահին Ո՛չ Մեր Կողմից, Ո՛չ Իշխանութեան Կողմից 

Քոալիսիոն Կազմելու Առաջարկութիւն Չկայ» «Թերթ»-ի 

Հարցազրոյցը Աժ ՀՅԴ Խմբակցութեան Պատգամաւոր 

Արծուիկ Մինասեանի Հետ 

Այսօրուանից կանխատեսել, թէ ինչ է լինելու 2017 թուին, նշանակում է, որ դուք ՀՀԿ-ին հէնց 

այսօր արդէն շնորհել էք 50 տոկոսից աւելին: Ես այս մօտեցման հետ համամիտ չեմ: Tert.am-ի 

հետ զրոյցում ասաց ԱԺ ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեանը: 

Պատգամաւորը նշեց, որ նրանք, ովքեր ապագայում դիտարկում են նախագահ Սերժ 

Սարգսեանի վարչապետութեան հարցը, ընդունում են, որ ՀՀԿ-ն շարունակելու է 

խորհրդարանում մեծամասնութիւն մնալ: 

«ԹԵՐԹ».- Օրերս ԱԺ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանը, անդրադառնալով 

իշխանութեան հետ քոալիսիոն կազմելու հաւանականութեանը, յայտարարել էր, որ 

Դաշնակցութիւնը պատասխանատուութիւնից փախչող չէ, բայց ամէն գնով քոալիսիոն 

կազմելու կողմնակիցը չէ: «Որոշակի պայմաններով կարող ենք ընդունել 

համագործակցութեան ինչ-որ ձեւ», ասել էր Հրանդ Մարգարեանը: Քննարկե՞լ էք` ի՛նչ 

պայմանների եւ ի՛նչ համագործակցութեան մասին է խօսքը: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Ո՛չ, չենք քննարկել:  

«ԹԵՐԹ».- Մտադրութիւն, ցանկութիւն կա՞յ իշխանութիւնների հետ քոալիսիոն կազմելու: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Մենք մեր ցանկութիւնը, մեր հնարաւորութիւնները կապում ենք 

փոփոխութիւնների հետ: Եթէ մեր կողմից պաշտպանուող փոփոխութիւնները պէտք է կեանքի 

կոչուեն, ու դրա համար անհրաժեշտ կը լինի Դաշնակցութեան աջակցութիւնը` անկախ 

նրանից, թէ ինչպէս դա կը լինի` իշխանութեան մէջ մտնելո՞վ, իշխանութեան հետ 

համագործակցելո՞վ, քոալիսիոնո՞վ, մենք դրանից չենք խորշում: Մենք սահմանադրական 

փոփոխութիւնների հարցում ունեցել ենք բաւական սերտ համագործակցութիւն, առանձին 

հարցերի վերաբերեալ ունեցել ենք միատեսակ մօտեցումներ, եղել են հարցեր, որոնց 

վերաբերեալ տարբերակուած մօտեցումներ են եղել: Սահմանադրական փոփոխութիւնների 

բնագիրը կարող է կեանք դառնալ, եթէ շարունակուի այս գործընթացը, այսինքն` աշխատենք 

միասին, որովհետեւ մեծածաւալ աշխատանքը նոր է սկսւում, այն պահանջում է համատեղ 

աշխատանք: Բայց սա չի նշանակում, որ համատեղ աշխատանքը անպայման պէտք է տեղի 

ունենայ միայն քոալիսիոնի միջոցով, ամենեւին ոչ: Մենք մեզ երբեք չենք կաշկանդում վատը, 

բացասականը արձանագրելու իրաւունքից: 

«ԹԵՐԹ».- Նկատի ունէք ստանձնել պատասխանատուութիւն առա՞նց քոալիսիոնին մաս 

կազմելու: 
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ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Մեզ համար պատասխանատուութիւնը ժողովրդի, պետութեան 

առաջ է, ոչ թէ` այս կամ այն ուժի, կամ անձի: Հետեւաբար, այս տեսանկիւնից, մենք արդէն իսկ 

ստանձնել ենք պատասխանատուութիւն, երբ սահմանադրական փոփոխութիւնների բնագիրը 

ընդունելի ենք համարել, ու սահմանադրական փոփոխութիւնների բնագիրը կեանքի կոչելը 

իւրաքանչիւր դաշնակցականի պատուի հարցն է: Անկախ նրանից` կը լինե՞նք իշխանութեան 

մէջ, թէ՞ ոչ, մենք պէտք է փորձենք սահմանադրական այս բնագիրը, դրոյթները կեանքի կոչել: 

Ո՛ր դէպքում աւելի արդիւնաւէտ կը լինի` կապուած է նաեւ մեր դիմացի կողմի պահուածքից: 

«ԹԵՐԹ».- Իսկ ի՞նչ է յուշում իշխանութեան պահուածքը: Իրենք ուզո՞ւմ են ՀՅԴ-ի հետ 

աշխատել: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Այդ ցանկութիւնները պէտք է առաջարկի տեսքով ձեւակերպուեն: 

Այս պահին ո՛չ մեր կողմից, ո՛չ իրենց կողմից առաջարկութիւն չկայ: 

«ԹԵՐԹ».- Պարո՛ն Մինասեան, խորհրդարանական կառավարման համակարգը որակուեց մի 

կողմից որպէս աւելի ժողովրդավար համակարգ, միւս կողմից` որպէս գործող նախագահի 

վերարտադրութեան հնարաւորութիւն: Նախագահ Սարգսեանն իր լրագրողների հետ մամուլի 

ասուլիսի ժամանակ չհերքեց, որ սահմանադրական փոփոխութիւններից յետոյ որեւէ պաշտօն 

չի զբաղեցնելու: Ստացւում է, որ դուք կողմ էք ժողովրդավարութեանը Սերժ Սարգսեանի 

վերարտադրութեան հաշուի՞ն, ինչպէ՞ս էք շարունակելու աշխատել իշխանութեան հետ 

հետագայում, եթէ նախագահն իսկապէս վերարտադրուի: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Նախ ասեմ, որ բացարձակ այդպէս չէ, որ խորհրդարանական 

կառավարման համակարգն ամենաժողովրդավարն է: Մենք ասել ենք, որ այն իրավիճակում, 

այն մշակութային արժէքներ կրող հասարակութիւնում, ինչպիսին Հայաստանն է, 

ամենաարդիւնաւէտ կառավարումը խորհրդարանականն է: 

Ինչ վերաբերում է այս կամ այն անձի հետագայ պաշտօնին, ապա մենք այդպիսի ո՛չ 

ցանկութիւն, ո՛չ մտադրութիւն, ո՛չ կանխատեսում չենք կարող ունենալ: Ամէն անձ ինքն է իր 

ցանկութիւնների տէրը: Բայց դա չի նշանակում, որ իր մտածածը, իր ցանկութիւնը բացարձակ 

ճշմարտութիւն է բոլորի համար, կամ անպայմանօրէն իրականացուող դրսեւորում պէտք է 

լինի: Ակնյայտ է, որ այն փոփոխութիւնները, որոնք կան նոր սահմանադրութեան մէջ, 

պահանջում են մեծածաւալ աշխատանք, որտեղ պարտադիր պէտք է ներգրաւուեն 

քաղաքական բոլոր ուժերը: Նրանք, ովքեր իրենց մի կողմ դնեն այս աշխատանքից, նշանակում 

է, որ չեն ցանկանում, որ երկրում իրական, համակարգային փոփոխութիւններ լինեն: 

Տեսէք, ասում էք, որ Սերժ Սարգսեանը չհերքեց® Ինչ է, ամէն անգամ պէտք է մարդը երդո՞ւմ 

ուտի, որ չի անելու մի բան, որի մասին արդէն ասել էր, որ չի անելու: Իսկ ի՞նչ էր ձեզ տալու, որ 

նորից ասէր` այո: Ինչ է, դադարելո՞ւ էին այս խօսակցութիւնները: Ինքն այն ժամանակ ասաց` 

ցանկութիւն չունեն, բայց խօսակցութիւնները չդադարեցին: Եւ մի կարեւոր հանգամանք. 
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այսօրուանից կանխատեսել, թէ ի՛նչ է լինելու 2017թ.ին, նշանակում է, որ դուք ՀՀԿ-ին հէնց 

այսօր արդէն շնորհել էք 50 տոկոսից աւելին: Ես այս մօտեցման հետ համամիտ չեմ: Նրանք, 

ովքեր նախագահ Սարգսեանի վարչապետութեան հարցը դիտարկում են, դիտարկում են 

փաստօրէն այն կանխավարկածից, որ ՀՀԿ-ն շարունակելու է խորհրդարանում 

մեծամասնութիւն մնալ: 

Այսինքն դուք ընդունում էք սա իրողութիւնը, ժողովրդին ուղարկում էք անյուսութեան գիրկը, 

որ այս երկրում հնարաւոր չէ իշխանութեան փոփոխութիւն: Եթէ անձը գալիս է իշխանութեան 

ազատ ընտրութիւնների միջոցով, նրան մի՛ վարկաբեկէք, թիրախ մի՛ դարձրէք, նրան թիւ մէկ 

թշնամի մի՛ դարձրէք ու յարձակում գործէք: Ձեր գլխաւոր թիրախը, երբ այս սահմանադրական 

փոփոխութիւններն իրողութիւն են, այլեւս ընտրական համակարգը պէտք է լինի: 

«ԹԵՐԹ».- Խնդիրը նրանում է, որ ընդդիմութիւնը չի համարում Սերժ Սարգսեանին ազատ, 

արդար ընտրութիւններով ընտրուած, իսկ սահմանադրական հանրաքուէն գնահատում է 

որպէս կեղծուած, որին մասնակցել են արջի ծառայութիւններ մատուցողները: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Արջի ծառայութիւններ չէ, ես առանձին դէպքերում կարող եմ 

համեմատել նրանց այն կթան կովերին, ովքեր կաթը տալիս 

են, յետոյ կաթով դոյլը ոտքով թափում են: Եթէ ի վիճակի չես 

ապահովել քո կողմնակիցների այս կամ այն 

քուէարկութեան կողմնորոշումը, ի վիճակի չես համոզել 

մարդկանց` քո հեղինակութեան հաշուին, նշանակում է, որ 

անիմաստ է քո ծառայութիւնը: Իսկ ընտրական այսօրուան 

համակարգը խրախուսում է հէնց այս տեսակը: Խնդիրը 

համակարգի մէջ է` անկախ նրանից, թէ ո՛վ կը լինի 

իշխանութիւն: Ձեր կարծիքով, այսքան ընտրութիւնները, որ եղել են, անցել են ազա՞տ, արդա՞ր, 

թափանցի՞կ միջավայրում: Ընտրութիւնների ժամանակ քանի՞ անձ է փոխուել, բազմաթիւ, 

բոլորին մեղադրել են, բայց ոչ մէկը չի ասում, թէ համակարգն է մեղաւորը: 1991թ.ին ազատ, 

արդար ընտրութիւններով եկաւ նախագահը, յետոյ նոյն մարդն էր, Գերագոյն խորհրդի 

նախագահ էր, դարձաւ երկրի նախագահ: Ինչո՞ւ 95-ին, 96-ին այլանդակուեց: Նոյն մարդն էր: 

Ազատ ընտրութիւններով էր եկել, բա ինչո՞ւ արատաւորուեց: Այսօր «այո»-ն ծնուել է, շատ 

ծանր ծնունդ է եղել, նոյնիսկ ծնուելու պահին արդէն հիւանդոտ է, հիմա պէտք է առողջացնենք: 

«ԹԵՐԹ».- Ի՞նչ առումով է հիւանդոտ: 

ԱՐԾՈՒԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ.- Կասկածամտութեան, հանրային անվստահութեան միջավայրի 

պատճառով, որը ձեւաւորուել է: Ինչքան էլ ես համոզուած լինեմ, որ «այո»-ն անցել է, 

հասարակութեան մեծամասնութեանն իմ համոզմունքը դեռեւս բաւարար չէ, չնայած, ես 

հաշուարկել եմ, որ հնարաւոր չէր, որ «այո»-ն չանցնէր: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Կրիփը Դարմանող Դիւրին Միջոցներ 

Նոյնիսկ պատուաստուելէ ետք շատեր ազատում 

չունին կրիփէն: Ահաւասիկ դիւրին միջոցներ` 

կրիփի եւ հարբուխի դէմ պայքարելու համար: 

Կէս կիտրոն կեղուեցէք, ճզմեցէք եւ տաք թէյին 

մէջ աւելցնելով` խմեցէք: Ասիկա կ՛օգնէ 

հանգստացնելու բորբոքած կոկորդը:  

* * * 

Մեղրը կ՛օգնէ մեղմացնելու կոկորդի ցաւը եւ 

կ՛իջեցնէ ջերմը: Առէք կէս լիթր գաղջ ջուր, մէջը լուծեցէք մէկ թէյի դգալ մեղր եւ կէս ժամը 

անգամ մը «ողողեցէք» բերանն ու կոկորդը: 

* * * 

Սխտորը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը: Երբ կրիփի ազդանշաններ նկատէք, մէկ-

երկու պճեղ հում սխտոր կերէք. հիւանդութիւնը աւելի կարճ կը տեւէ: 

* * * 

Խնձորի քացախը, ինչպէս կիտրոնը, մանրէասպան յատկութիւն ունի: Կոկորդի թեթեւ ցաւը 

դարմանելու համար օրական  երկու ժամը անգամ մը կոկորդն ու բերանը ողողեցէք մէկ բաժակ 

ջուրի մէջ մէկ թէյի դգալ խնձորի քացախ աւելցնելով: 

* * * 

Կոճապղպեղը հարբուխի դէմ պայքարելու 

կախարդական միջոց է: Անիկա շատ արագ կը 

վերացնէ առաջին իսկ ախտանշանները: 

Կոճապղպեղը բարակ կտրտեցէք, դրէք բաժակի մը 

մէջ, երկու կտոր կիտրոն աւելցուցէք եւ վրան թէյ 

լեցուցէք: 

Այս բուրումնաւէտ եւ համեղ թէյը պէտք է խմել առտու 

եւ օրուան ընթացքին: Նախընտրելի է երեկոյեան 

չխմել` քունի հարց չունենալու համար: 

* * * 

Քիչ քանակութեամբ ուիսքին կը թեթեւցնէ մսելու ախտանշանները: Սկովտիացիները անցեալին 

ուիսքիով կը դարմանէին ձմեռնային հիւանդութիւնները: Թէյի մէջ աւելցուցէք քանի մը կաթիլ 

ուիսքի եւ տաք-տաք խմեցէք: 
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Խաղողի Կուտին Իւղը Աւելի Օգտակար, 

Քան Քիմիադարմանումը 

«Քենսըր լեթըրզ» բժշկական ամսագրին մէջ 

լոյս տեսած յօդուածի մը համաձայն, 

Քոլորատոյի «Քենսըր ռիսըրջ» կեդրոնին մէջ 

վերջերս կատարուած հետազօտութիւններ ցոյց 

տուած են, որ խաղողի կուտին իւղը կը 

կանխարգիլէ քաղցկեղի  բջիջներու 

տարածումը եւ կ՛օգնէ անոնց վերացման: 

Գիտնականները կը հաւատան, որ այն 

անձերը, որոնք աղիքային քաղցկեղ ունին, 

շուտով պիտի հրաժարին քիմիադարմանումէն: 

Քոլորատոյի համալսարանի քաղցկեղի կեդրոնի բժիշկ Մոլի Տերրիի կարծիքով, խաղողի կուտի 

իւղին մէջ առկայ են բաղադրիչներ, որոնք կը համարուին քաղցկեղի բջիջներուն թշնամիները: 

Ան կ՛աւելցնէ, որ փորձարկումներ ցոյց տուած են, որ վերոյիշեալ իւղը թիրախ ունի հիւանդ 

բջիջները եւ ոչ մէկ վնաս կը պատճառէ առողջ բջիջներուն: 

Գիտնականներու կարծիքով, օրական 150-250 միլլիլիըր խաղողի իւղի օգտագործումը 

բարերար դեր կ՛ունենայ քաղցկեղի բուժման գործընթացին մէջ: 

 

Աւոքատոյին Կորիզին Բարիքները` Մեր Առողջութեան 
Անիկա անթիօքսիտան մըն է եւ կ՛ուշացնէ բջիջներուն ծերացումը: 

Կը պաշտպանէ սրտանօթային հիւանդութիւններէն: 

Կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը: 

Կ՛օգնէ ճարպերը այրելու եւ նիհարնալու: 

Կը դարմանէ փորհարութիւնը եւ աղիքային 

անհանգստութիւնները: 

Կը թթեւցնէ յօդային եւ մկանային ցաւերը: 

Կ՛արգիլէ որոշ ուռերու կազմութիւնն ու զարգացումը: 

Կը դարմանէ դէմքին բշտիկները: 

Կը պահպանէ մորթին թարմութիւնը եւ զայն երիտասարդ կը պահէ: 

www.tert.am 
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ՀՄԸՄի վարչութիւնը կը շնորհաւորէ ձեր Նոր 

Տարին եւ Սուրբ Ծնունդը: 
Սիրով հրաւիրուած էք բոլորդ: 

Տոմսերը ապահովելու համար կրնաք դիմել՝ 

Քոյր Անժելլա Պէպէճեան   99072692 

Եղբ. Յովիկ Ճէնէճեան   99059067 

Եղբ. Աբրահամ Սարգիսեան   99442297 

Եղբ. Կարօ Արապաթլեան   66051098 


