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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵՒ ՂՊՏԻ ԿԱԹՈԼԻԿ
ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒՆ ՀԵՏ
Անցնող

օրերուն,

հովուապետական

այցելութեամբ

Քուէյթ

գտնուեցան

Ասորի

Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Պետ` Նորին Սրբութիւն Մորան Մոր Իգնատիոս Եփրեմ
Երկրորդը եւ Ղպտի Կաթոլիկ Պատրիարք` Նորին Ամենապատւութիւն Անպա
Իպրահիմ Իսհաքը: Թեմիս Առաջնորդ` Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան,
ընկերակցութեամբ գաղութիս հոգեւոր հովիւ` Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանին
հանդիպումներ ունեցաւ երկու հոգեւոր պետերուն հետ, անոնց փոխանցեց Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոսի ողջոյնները, անդրադարձաւ
Հայկական գաղութին եւ ընդհանրապէս եկեղեցիներու եւ Քրիստոնեայ համայնքներու
կեանքին:

www. armenianprelacykw.org
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ ՆՇՈՒՄ
Երեքշաբթի,

22

Նոյեմբերի

կազմակերպութեամբ

երեկոյեան

Քուէյթի

մօտ

Լիբանանի դեսպանատան տեղի ունեցաւ
Լիբանանի
նշում

անկախութեան

Քուէյթի

73

մօտ

ամեակի

Լիբանանի

Հանրապետութեան դեսպանատան մէջ:
Այս

առթիւ

կազմակերպուած

ընդունելութեան

իր

յատուկ

մասնակցութիւնը

բերաւ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, որուն կ՛ընկերանային
գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանը եւ յարաբերական
յանձնախումբի ատենապետ Մարքօ Պապլանեան: Հայր Սուրբը շնորհաւորեց դեսպան
Մահըր

Խայրը

եւ

դեսպանատան

անձնակազմը:

Օրուան

հաղորդավարն

էր

լիբանանահայ լրագրող Նշան Տէր Յարութիւնեան:

ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԻՆ ԱՅՑԸ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Նոյեմբեր 21-ին թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Գերպ.
Տ Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան այցելեց Ազգային
վարժարան եւ հանդիպում ունեցաւ վարժարանիս
տնօրէն տօքթ. Ներսէս Սարգիսեանին հետ:
Ապա

Հայր

Սուրբը

հանդիպեցաւ

ճեմարանի

աշակերտներուն հետ եւ ամփոփ զրոյց մը ունեցաւ,
ան իր խօսքի մէջ շեշտեց.- «Առանց հայ դպրոցին
դժուար է շարունակել մեր ազգային երթը: Հայ դպրոցով կը մնանք ամուր, գիտակից,
առնչուած

մեր

իտէալներուն,
Ապագայ

ազգային

նաեւ

կը

փառապանծ

վերանորոգել

հայրենիքին

երազներուն

յաջողինք

եւ

ողջունել

Հայաստանը

եւ

նկատմամբ

մեր

ուխտը», ու եզրափակելով իր խօսքը բարի եւ
յաջող

ուսումնական

տարեշրջան

մաղթեց

բոլորին:
Առաջնորդ Հայր Սուրբը Նաեւ հանդիպեցաւ
մանկապարտէզի աշակերտներուն հետ եւ մօտէն ծանօթացաւ անոնց առօրեային:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Արցախի Կառոյցի Ներկայացուցիչները Հանդիպում
Ունեցան Սահմանադրական Բարեփոխումներու
Յանձնախումբին Հետ
ՀՅԴ Արցախի կառոյցը արձագանգած է
Սահմանադրական
բարեփոխումներու
մասնագիտական յանձնախումբին կողմէ
ներկայացուած
Սահմանադրութեան
նախագիծը քննարկելու առաջարկին:
21 նոյեմբերին ՀՅԴ Արցախի կառոյցի
ներկայացուցիչները`
Արցախի
Կեդրոնական
կոմիտէի
անդամներ,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան
պատգամաւորներ
եւ
շարք
մը
ընկերներ
Սահմանադրական
բարեփոխումներու
մասնագիտական յանձնախումբի անդամներուն հետ քննարկած են Սահմանադրութեան
վերաբերեալ ՀՅԴ կառոյցի կողմէ ներկայացուած գրաւոր առաջարկները:
ՀՅ Դաշնակցութեան կողմէ ներկայացուած առաջարկներու հիմնական բաժինը կը վերաբերէր
երկրի կառավարման համակարգին մէջ Ազգային ժողովի դերակատարութեան բարձրացման:
Յանձնախումբին
կողմէ
նշուած
է,
որ
մեկնելով
ընդհանուր
հայեցակարգէն,
Սահմանադրութիւնը հիմք ընդունած է նախագահական կառավարման համակարգը եւ սոյն
սկզբունքէն մեկնելով, կառավարութիւնը պիտի կազմուի արտախորհրդարանական եղանակով:
Սահմանադրութեան
նախագիծի
«Արցախի
Հանրապետութեան
իրաւազօրութեան
սահմանները» բաժնին մէջ, ըստ Դաշնակցութեան` պէտք է յստակ ամրագրուի Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան տարածքը:
Մասնագիտական յանձնախումբի անդամները նշած են, որ տարածքներու ամրագրման հարցը
շօշափուած է զանազան քննարկումներու ընթացքին: Այդ ուղղութեամբ կատարուած բոլոր
առաջարկները պիտի քննարկուին եւ անոնց արդիւնքով պիտի ընտրուի լաւագոյն տարբերակը:
Բացի նշուած հարցերէն, քննարկուած են նաեւ շարք մը առաջարկներ, որոնց մէկ մասը պիտի
քննարկուի եւ վերանայուի յանձնախումբին կողմէ:
Ըստ յանձնախումբի նախագահին, նախագիծը ներկայացուած է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան նախագահին: Քանի որ քննարկումներուն համար 10 օրը բաւարար չէ
եղած, յառաջիկայ 10 օրերուն նախագահը պիտի շարունակէ հանրային քննարկումները`
ընդլայնելով քննարկումներու մասնակիցներուն կազմը: 10 Դեկտեմբերին նախագիծը պիտի
ուղարկուի Ազգային ժողով, ուր պիտի քննարկուի մինչեւ յունուարի կէսը, որմէ ետք օրէնսդիր
մարմինը հաստատուած Սահմանադրութեան նախագիծը 20 յունուարին պիտի ներկայացնէ
նախագահին` հանրաքուէ կազմակերպելու առաջարկով: Ըստ նախնական ժամանակացոյցին,
հանրաքուէն տեղի պիտի ունենայ փետրուար-մարտ ամիսներուն:
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Ազրպէյճանի Մէջ Թուրքիոյ Դեսպանը Կը Յայտարարէ.
«Լեռնային Ղարաբաղի Հիմնախնդիրը Ոչ Միայն
Ազրպէյճանի, Այլ Նաեւ Թուրքիոյ Խնդիրն Է»
Ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի մէջ
Թուրքիոյ դեսպան Էրքան Էօզորալ Պաքուի մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին
անդրադարձած է ղարաբաղեան տագնապին` ըսելով. «Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը ո՛չ
միայն Ազրպէյճանի, այլ նաեւ Թուրքիոյ խնդիրն է»:
Էօզորալ նշած է, որ Թուրքիան եւ Ազրպէյճանը պիտի շարունակեն համագործակցիլ Արցախի
հիմնախնդիրի լուծման ուղղութեամբ: Դեսպանը նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնած է
Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն` ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ Թուրքիոյ աջակցութիւն
ցուցաբերելնուն համար:

«Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Լուծման Ռազմական
Ուղի Գոյութիւն Չունի» Կ՛ըսէ Աւստրիոյ Արտաքին Գործոց
Նախարարը
2017-ին ԵԱՀԿ-ի նախագահող Աւստրիոյ արտաքին գործոց նախարար Սեպասթիան Քուրց
«Արմէնփրես»-ին հետ ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին յայտարարած է, որ իր երկիրը կը
բացառէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի ռազմական ուղիով լուծումը: Ան ընդգծած է, որ
ղարաբաղեան հիմնախնդիրի մէջ ներգրաւուած կողմերը պէտք է առաւելագոյն ջանք ի գործ
դնեն` ռազմական նոր դրսեւորումները բացառելու համար, որովհետեւ անոնց կրկնութիւնը
կրնայ ճակատագրական ըլլալ:
Խօսելով Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հեռանկարներուն մասին` Քուրց ըսած է.
«Մէկ բան յստակ է. հակամարտութեան լուծման ռազմական ուղի գոյութիւն չունի, եւ
ներգրաւուած կողմերը պէտք է իրենց առաւելագոյնը ընեն` համագործակցելու, վստահութիւն եւ
երկխօսութիւն հաստատելու համար` կեդրոնանալով դիւանագիտութեան, եւ ոչ թէ ռազմական
գործողութեան վրայ: Բռնութեան յաւելեալ դրսեւորումը ճակատագրական պիտի ըլլայ, եւ
միջազգային ընտանիքը ատոր կողմնակից չէ, բոլորը` Մոսկուայէն մինչեւ Ուաշինկթըն, շատ
յստակ դիրքորոշում ունին այս հարցին մէջ: Շարք մը առաջարկներ քանիցս դրուած են
բանակցային սեղանին վրայ, իսկ վերջերս ընդունուած են վստահութեան հաստատման
միջոցներու մասին որոշ գաղափարներ, որոնք կը սպասեն կիրարկման»:
«Աւստրիան պատրաստ է աջակցելու Հայաստանին եւ Ազրպէյճանին հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման փնտռտուքին մէջ: Տակաւին շատ կանուխ է խօսելու յստակ
նախաձեռնութիւններու մասին` շատ բան կախեալ է տարածաշրջանին մէջ զարգացումներէն:
Վիեննան այս տարուան մայիսին նախագահական վեհաժողովի գումարման վայրն էր, մենք
միշտ պատրաստ ենք դարձեալ բանակցութիւններ հիւրընկալելու, եթէ կայ փափաք: Մենք
Մինսքի խումբի անդամ չենք, սակայն առաւելագոյնը պիտի ընենք` աջակցելու Մինսքի
հոլովոյթին: Մենք ատիկա պիտի ընենք իբրեւ ԵԱՀԿ-ի նախագահ եւ իբրեւ պետութիւն մը, որ
շատ լաւ յարաբերութիւններ ունի երկու առնչակից երկիրներուն հետ», նշած է աւստրիական
դիւանագիտութեան պետը:
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Արամ Ա. Կաթողիկոսի Օծման Եւ Գահակալութեան 20Ամեակին Առիթով. Հայաստանի Ազգային Ակադեմական
Երգչախումբի Հանդիսաւոր Ելոյթը
Բարձր հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ
հայրապետին, կազմակերպութեամբ Լիբանանի
հայոց թեմի Ազգային առաջնորդարանին, Արամ
Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան 20-ամեակին
առիթով երեքշաբթի, 22 նոյեմբեր 2016-ի
երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Քազինօ Տիւ Լիպան»ի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի
Ազգային ակադեմական երգչախումբին ելոյթը,
ղեկավարութեամբ`
մայեսթրօ
Յովհաննէս
Չէքիճեանի: Բացման խօսքը արտասանեց
Ազգային
առաջնորդարանի
դիւանապետ
Գրիգոր Հաշէօլեան, որ յայտնեց, թէ այս ելոյթը իր բնոյթով եւ գեղարուեստական արժէքով
եզակի է ու աննախադէպ, որովհետեւ երգչախումբը ունի միջազգային վաստակ, իսկ
շարժառիթը Արամ Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան ու օծման 20-ամեակն է:
Խօսելով վեհափառ հօր ծառայութեան մասին` Հաշէօլեան յայտնեց, որ վեհափառ հայրապետը
իր բոլոր կարելիութիւնները ի գործ դրած է ծառայելու եկեղեցիին, ազգին ու Հայ դատին:
Ծառայութիւն մը, որ հիմնուած է անշահախնդիր նուիրումի եւ եկեղեցանուէր շինարար
գործունէութեան վրայ: Ան աւելցուց նաեւ, որ այս առիթը միջոց մըն է ամրապնդելու Հայաստանսփիւռք յարաբերութիւնները: Ան մաղթեց, որ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի գահակալութեան
20-ամեակը հանդիսանայ ոգեւորիչ շարժառիթ մը` միասնաբար շարունակելու հայ
ժողովուրդին ճամբան լուսաւոր պահող եւ դէպի լոյս առաջնորդող սրբազան ազգային երթը:
Ազգային առաջնորդարանին անունով խօսք առաւ Տիգրան Ճինպաշեան` յայտնելով, որ եթէ
խօսելու ըլլանք Արամ Ա. կաթողիկոսի իրագործումներուն մասին, ապա տրամադրուած
ժամանակին տասնապատիկին կարիքը պիտի զգացուի, եւ ներկայացուց միջքրիստոնէական
շարժումին մէջ Արամ Ա. վեհափառին ունեցած վաստակն ու կշիռը` աւելցնելով, որ
քրիստոնէական աշխարհին մէջ Արամ Ա. կաթողիկոսը յարգանք ու ակնածանք վայելող
աստուածաբան գիտնական մըն է:
Ան յայտնեց, որ Արամ Ա. կաթողիկոսի առանձնայատուկ հետաքրքրութեան առարկայ են
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան` իբրեւ ժողովրդավարական
պետութիւններ ներկայացումը, անոնց բարգաւաճումը, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդի
նիւթական բարօրութիւնը:
Ճինպաշեան ըսաւ, որ վեհափառ հայրապետին պահանջատիրական մնայուն կարգախօսը
չմնաց խօսքի սահմաններուն մէջ, ան հայ ազգի անժամանցելի իրաւունքներուն համար
պայքարը փոխադրեց միջազգային կառոյցներ եւ պետութիւններու կողմէ ճանաչման հարթակէն
դէպի միջազգային իրաւական դաշտ` 100-ամեակի նշումներուն տալով պահանջատիրական
յստակ գունաւորում` Սիսի կաթողիկոսարանի սեփականատիրութեան համար բացուած
դատական հայցով:
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Ան նշեց, որ շինարարական աշխատանքը չանտեսուեցաւ վեհափառ հօր կողմէ, եւ իբրեւ
օրինակ նշեց Անթիլիասի կաթողիկոսարանի եւ Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի
վերանորոգումը, ինչպէս նաեւ Ժիպէյլի «Թռչնոց բոյն»-ին մէջ Ցեղասպանութենէն վերապրած
որբերուն նուիրուած թանգարանը:
«Տագնապներուն դիմաց վեհափառ հայրապետը կ’արձագանգէ արագ, ազդու ու գործնական
եղանակով», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ վեհափառ հայրապետը աներեր կանգնեցաւ
սուրիահայութեան կողքին:
«Հայ ժողովուրդը կաթողիկոսներուն տուած է
վեհափառ տիտղոսը, որ ի սկզբանէ սահմանուած էր
հայոց արքաներուն: Տիտղոսը չէ, որ կը փառաւորէ
մարդը. պաշտօնը կատարելու եղանակն է, ինչպէս
վեհափառ հայրապետը կը սիրէ կրկնել, ծառայական
կերպն է ղեկավարման, միաժամանակ տէր ու ծառայ
ըլլալու վարքագիծն է, որ տիտղոսին կու տան իր
իսկական իմաստը», եզրափակեց Ճինպաշեան:
Այս առիթով Ազգային վարչութեան անունով
անգլերէնով խօսք առաւ նաեւ դոկտ. Հիլտա Պայրամեան, որ ըսաւ, թէ մարդիկ կ’ըսեն, թէ
երաժշտութիւնը կը միախմբէ եւ կը միացնէ մարդիկը, տաղանդներու հոգիները: Այս երեկոյ
երաժշտութիւնը
Լիբանանէն, Հայաստանէն, Միացեալ
Նահանգներէն, Ֆրանսայէն,
Բրիտանիայէն եւ բազմաթիւ այլ երկիրներէ մարդիկ միախմբած է եւ տաղանդները միացուցած
անձնաւորութեան մը շուրջ, որ հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ ունեցած է պատմութիւն կերտող
դերակատարութիւն մը: Ան յայտնեց, որ վեհափառ հայրապետը իւրայատուկ, միջազգային կշիռ
եւ նկատառելի իրագործումներու տէր անձնաւորութիւն մըն է:
Ան մատնանշեց, որ զանազան ձեռնարկներու ծիրին մէջ վեհափառ հօր կողմէ բացումը պիտի
կատարուի Ազգային միացեալ վարժարանին:
Ապա ելոյթ ունեցաւ 84 անդամներէ բաղկացած Հայաստանի Ազգային ակադեմական
երգչախումբը, որ երկու բաժինով ներկայացուց Բարսեղ Կանաչեանէն, Տիգրան Չուխաճեանէն,
Կոմիտասէն, Ճիաքոմօ Վերտիէն, Ճորճ Կերշուինէն, Շարլ Կունոյէն, Մակար Եկմալեանէն
երաժշտական կտորներ` ելոյթին բացումը կատարելով «Կիլիկիա»-ով, իսկ փակումը`
Հայրապետական մաղթանքով` արժանանալով ներկաներուն գնահատանքին ու յոտնկայս
ծափահարութեան:
Երաժշտական վայելքի աւարտին բեմ բարձրացաւ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը`
ընկերակցութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեանի: Ան յայտնեց, որ
հայ երգը այնքան զօրեղ է ու հնչեղ, որուն դիմաց որեւէ խօսք կը մնայ ստուերի մէջ, որքան ալ
գեղեցիկ ըլլայ: Ան աւելցուց, որ «հայ երգը մեր ժողովուրդին ներքին ապրումներուն,
տագնապներուն, պոռթկումներուն ու երազներուն մէկ հարազատ արտայայտութիւնն է» եւ
առանց անոր մեր ժողովուրդին կեանքը պիտի ցամքի: Երգի ճամբով է, որ Կոմիտասներն ու
Կանաչեանները պիտի մնան կենդանի:

www.aztagdaily.com
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Խօսելով Հայաստանի Ազգային ակադեմական երգչախումբի խմբավար Յովհաննէս Չէքիճեանի
մասին` վեհափառ հայրապետը յայտնեց, որ ան համակ շարժում ու կեանք է եւ կ՛ապրի հայ
երգով: Մենք տեսանք, թէ ան ինչպէ՛ս իր մէջէն կը պոռթկար ու կը ճառագայթեցնէր մեր
ժողովուրդի ու հայրենիքի ապրումները, ձգտումները, երազներն ու տագնապները: Վեհափառ
հայրապետը շնորհակալութիւն յայտնելով Ազգային առաջնորդարանին շեշտեց. «Այս
ձեռնարկով զիս չէ, որ կը պատուէք: Անձերը միջոց են եւ ոչ թէ նպատակ: Անձերը կան ապրելու,
գործելու, ծառայելու իրենցմէ վեր ու վեհ նպատակներու: Աթոռակալը կոչուած է աթոռը
բարձրացնելու, աթոռին որակ, արժէք, մեծութիւն տալու»: Ան նաեւ ընդգծեց, որ պիտի
շարունակէ ծառայել յանուն հայ ազգի ու հայրենիքի գերագոյն եւ ընդհանրական շահերու եւ

ձգտումներու իրականացման:
Իր խօսքի աւարտին վեհափառ հայրապետը մայեսթրօ Չէքիճեանը պատուեց Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան «Ասպետ»-ի շքանշանով` յայտնելով, որ ան արժանի է բոլոր
շքանշաններուն:
Նշենք, որ ներկաներու շարքին էին հայ կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքներու
ներկայացուցիչները, պապական նուիրակ գերապայծառ Կապրիէլ Քաչիա, Լիբանանի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սամուէլ Մկրտչեան, Հայ
քաղաքական երեք կուսակցութիւններու ներկայացուցիչները, նախկին եւ ներկայ
երեսփոխաններ, Այնճարի քաղաքապետը եւ պատկան միութիւններու եւ կառոյցներու
ներկայացուցիչներ:
Հայ երգի մարգարիտները յղկելով եւ բիւրեղացնելով իր ազնուագոյն շողարձակման հասցուցած
այս երգչախումբը իւրովի դարձած է հայ դասական երգի անփոխարինելի դեսպանը:
Յիշեցնենք, որ հինգշաբթի, 24 եւ ուրբաթ, 25 նոյեմբեր 2016-ի երեկոյեան ժամը 8:30-ին, Ազգային
ակադեմական երգչախումբը պիտի ներկայացնէ Քարլ Օրֆի Քարմինա Պուրանան` Լիբանանի
Ֆիլհարմոնիք նուագախումբի ընկերակցութեամբ եւ խմբավարութեամբ մայեսթրօ Յարութ
Ֆազլեանի, Էշրեֆիէի (Մոնօ) Սեն Ժոզեֆ եկեղեցւոյ մէջ:
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ՕԹԱՆ-ի Խորհրդարանական Համախմբումի Նիստի
Ընթացքին. Թուրք Նախարար Մը Կը Մերժէ
Պատասխանել Հայ Խորհրդարանականի Մը Հարցումին
Թրքական «Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ»ը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
բանակի
սպայակոյտի
պետ
Հուլուսի Աքար 20 նոյեմբերին
զայրացած
անդրադարձած
է
Հայաստանի
Ազգային
ժողովի
անդամ Կորիւն Նահապետեանին,
երբ
վերջինս
ՕԹԱՆ-ի
խորհրդարանական համախմբումի
62-րդ նիստի հարց-պատասխանի
ընթացքին խօսած է «անհերքելի ցեղասպանութեան» մասին:
«Կարգ մը երկիրներու կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալը ոչինչ կը փոխէ»,
ըսած է Աքար` պատասխանելով Նահապետեանի ակնարկին, որ 26 երկիրներ Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցած են:
«Որեւէ երկիր կրնայ բան մը իբրեւ ցեղասպանութիւն ճանչնալու իր իրաւունքը
օգտագործել: Երբ Կալիլէօ Կալիլէի 16-րդ դարուն ըսաւ, որ Երկիր մոլորակը արեւուն
շուրջ կը դառնայ, ամբողջ աշխարհը անոր դէմ կանգնեցաւ:
Սակայն ատիկա իրողութիւնը չփոխեց: Նոյնիսկ, եթէ
ամբողջ աշխարհը ըսէ, թէ ցեղասպանութիւն է, ատիկա չի
փոխեր այն իրողութիւնը, թէ այդպիսի բան տեղի չէ
ունեցած», աւելցուցած է ան:
Նահապետեան նոյն հարցումը ուղղած է Թուրքիոյ
գիտութեան, ճարտարարուեստի եւ ճարտարագիտութեան
նախարար Ֆարուք Էօզլուի, որ մերժած է հարցումին
պատասխանել:
19 Նոյեմբերին այլ վէճ մը ծագած է Նահապետեանի եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի միջեւ, երբ հայ խորհրդարանականը յայտնած է, որ
Թուրքիան ՏԱՀԵՇ-ին կ՛աջակցի:
«Մենք կրնանք տարբեր տեսակէտներ ունենալ, սակայն նախ եւ առաջ պէտք է անկեղծ
ըլլանք, մանաւանդ երբ քաղաքագէտներ ենք», պատասխանած է Չաւուշօղլու:
«Դժբախտաբար, մեր հայ բարեկամները երբեք անկեղծ չեն: Ինչպէ՞ս կրնաս ըսել, թէ
ՏԱՀԵՇ-ի աջակցած ենք: Ո՞ր երկիրը Թուրքիոյ չափ ՏԱՀԵՇ-ի անդամներ սպաննած է»,
ըսած է ան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Թուրքիոյ Տարածքը Միայն Այս 780 Հազար Քառակուսի
Քիլոմեթրը Չէ» Կ՛ըսէ Քուրթուլմուշ
«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Թուրքիոյ փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշ յայտարարած
է, որ Թուրքիան չի սահմանափակուիր 780.000 քառակուսի
քիլոմեթր տարածքով եւ իր երկիրը իրեն ազգակից կը նկատէ
շրջանի շարք մը ժողովուրդներ:
Ըստ
Քուրթուլմուշի,
շատերը
կը
նախանձին
այդ
«բարեկամական» կապերուն եւ պարզապէս չեն ուզեր, որ
Թուրքիան հզօրանայ: Փոխվարչապետը համոզուած է, որ
Թուրքիոյ առջեւ ծառացած խնդիրները բացառապէս ատոր հետեւանք են:
«Թուրքիոյ տարածքը միայն այս 780 հազար քառակուսի քիլոմեթրը չէ: Թուրքիան ունի հոգեւոր
աշխարհագրութիւն մը: Մշակոյթի եւ աւանդութիւններու առումով մեզի հետ նոյն զգացումներով
առաջնորդուող մեծ շրջան մը գոյութիւն ունի: Անոնց մէկ մասին հետ կրօնակից, մէկ մասին հետ
ազգակից ենք: Մենք ունինք այն նոյն զգացումները, զորս ունի 1,7 միլիառնոց իսլամական
աշխարհը: Մեր այս հոգեւոր տարածքին հետ մեր կապերու հզօրացումը, այդ հզօրացման
հաւանական զարգացումը ոմանց երազանքները յօդս կը ցնդեցնէ եւ անոնց մօտ պատճառ կը
դառնայ վախի նոպաներու: Անոնք չեն ուզեր, որ Թուրքիան ըլլայ մեծ ու հզօր», ըսած է
Քուրթուլմուշ:

Թրամփ. «Միացեալ Նահանգներ Պէտք Չէ Այլ
Պետութիւններու Կառուցման Քաղաքականութիւն
Վարեն»
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Միացեալ
Նահանգներու նորընտիր նախագահ Տանըլտ Թրամփի
կարծիքով` Միացեալ Նահանգները պէտք չէ այլ
պետութիւններու կառուցման եւ անոնց վարչակարգերու
փոփոխութեան քաղաքականութիւն վարեն:
Ան այս կարծիքը յայտնած է «Տը Նիւ Եորք Թայմզ» օրաթերթի
լրագրողներուն հետ 22 Նոյեմբերին տեղի ունեցած
հանդիպումին ընթացքին: Նախագահին խօսքը «Թուիթըր»-ի վրայ զետեղած է ազդեցիկ
օրաթերթի լրագրողներէն Մայք Կրիւնպաում: Պատասխանելով Սուրիոյ կացութեան
վերաբերող հարցումին` Թրամփ հակիրճ կերպով յայտարարած է. «Մենք պէտք է լուծենք այդ
խնդիրը»` աւելցնելով, որ սուրիական հարցին մէջ իր դիրքորոշումը «կը տարբերի ուրիշներու
հայեացքներէն»:
Թրամփ լրագրողներուն յայտնած է պաղեստինեւիսրայէլեան տագնապի լուծման հասնելու
ցանկութեան մասին: «Ես պիտի ուզէի դառնալ այն անձը, որ հաշտութեան պիտի հասնի
Իսրայէլի եւ պաղեստինցիներուն միջեւ. ատիկա վիթխարի նուաճում պիտի ըլլար», ըսած է ան:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 361, àõñµ³Ã, 25 ÜàÚºØ´ºð, 2016
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ս. Բարթողիմէոս Առաքեալ
Մինչ Թադէոս Առաքեալ կը քարոզէր , Հայաստան եկաւ նաեւ Քրիստոսի առաքեալներէն
Բարթողիմէոսը, որ նաեւ կը կոչուէր Նաթանայէլ: Ան առաքեալններուն առաջինը եղած
էր, որ Յիսուսսի Աստուած ըլլալը դաւանած էր, անոր ըսելով՝ §դուն ես Աստուծոյ
որդին¦:
Այս

պատճառով

ստացած

է

նախադաւան

առաքեալի կոչումը: Բարթողիմէոս Առաքեալ իր
քարոզներուն սկսած էր Պարսկաստանէն եւ
հասած՝ մինչեւ Հնդկաստան:
Ասորիներուն քարոզելէ ետք, Սիւնեաց Աշխարհի
ճամբով կը մտնէ Հայաստան:
Ան գլխաւորաբար կը քարոզէ Գողթն գաւառին մէջ, որուն
Շար անունով իշխանը Քրիատոսին կը հաւատայ ու
ամբողջ

ընտանիքով

Բարթողիմէոս
Արտաշատ

մկրտուի:

առաքեալները

քաղաքը,

Բարթողիմէոս

կը

կ'երթայ

ուր

իրարու
կը

մնայ

Անձեւացեաց

Թադէոս
կը

եւ

հանդիպին

Թադէոս,
գաւառի

իսկ

Աղբակ

քաղաքը: Աղբակի մէջ Բարթողիմէոս կը մտնէ արքունի
շրջանակին մէջ եւ Սանատրուկ թագաւորին

քոյրը՝

ոգուհին քրիստոնեայ կը մկրտէ: Սանատրուկ երբ կը լսէ, թէ
իր

քոյրը

քրիստոնեայ

դարձած

է,

Տերենտիոս

հազարապետը կ'ուղղարկէ Աղբակ որպէսզի նորադարձ
քրիստոնեանները

վերադարձնէ

կռապաշտութեան:

Սակայն Տերենտիոս լսելով Յիսուսի մասին, կը հաւատայ
քրիստոնէութեան եւ կը մկրտուի:
Թագաւորը ի զուր կը փորձէ համոզել Ոգուհին եւ
Տերենտիոսը, որոնք հաստատ կը մնան իրենց հաւատքին
վրայ: Այն ատեն, թագաւորը այնքան կը զայրանայ, որ
գաւազանի հարուածներով եւ ապա՝ մորթազերծ ընելով
նահատակել կու տայ

Բարթողիմէոս Առաքեալը, իսկ իր քոյրն ու հազարապետը

սրամահ կ'ընէ: Բարթողիմէոս Առաքեալին գերեզմանը կը գտնուի Աղբակի մէջ, ուր
կառուցուած է Ս. Բարթողիմէոս նշանաւոր վանքը:

Յովհաննէս Սրկ. Սերոբեան
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստանի Վերանկախացման Եւ Արցախի
Անկախացման 25-Ամեակներու Նշում
15 հոկտեմբերին Քեսապի մէջ նշուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններու
անկախութիւններու անկախացման 25-ամեակը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Դալար Թութիկեան-Գերպապեան, որ անդրադարձաւ հայ
ժողովուրդի ազատատենչութեան, անկախ պետութիւն կերտելու անոր մղած դարաւոր
պայքարին եւ ազգային հարցերու շուրջ հայութեան միասնականութեան: Ան կարեւոր նկատեց
տքնաջան աշխատանքն ու յարատեւ պայքարը` ազգային իրաւունքներու վերատիրացման եւ
երազանքներու իրականացման համար:
Այնուհետեւ տեսերիզի վրայ ցուցադրուեցաւ հայութեան անկախութեան երթը` Հայկ
Նահապետէն մինչեւ մեր օրերը, 1991, Հայաստան ու Արցախ: Օրուան բանախօս Շողեր
Աշըգեան նշեց, որ տօները իրենց խորհուրդով ու դասերով մեզ կը լեցնեն հպարտութեամբ`
որպէս յաղթանակներ տարած ազգի, մեզ կ՛ամրապնդեն յանուն հզօր ու ամբողջական
Հայաստանի մեր յարատեւ պայքարին մէջ, աւելցնելով, որ սոյն ձեռնարկը փաստ մըն է, որ
բոլոր հայերուն նման` քեսապցին ալ զօրակից է Հայաստանին եւ Արցախին, հաւատարիմ է
ազգային ազատագրական պայքարի աւանդներուն եւ աւանդութիւններուն, գիտակից է
ազգային միասնութեան զօրութեան: Բանախօսը ընդգծեց սփիւռքի մէջ ՀՅԴ-ի ունեցած
դերակատարութիւնը` արժեւորելով հայ ազգային ազատագրական պայքարը, որ պատմութեան
տարբեր հանգրուաններուն միշտ ալ աւարտած է անկախ պետութեան ստեղծումով:
Բանախօսը վեր առաւ վերանկախացած Հայաստանի ուղին եւ պարզեց Հայաստանի ներկայ
կացութիւնը կարեւոր նկատելով ազգային միասնութիւնը եւ արժեւորելով Ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմին անկախ եղող նոր սերունդին սխրանքը: Աշըգեան շեշտեց անհրաժեշտութիւնը
Հայաստանը եւ Արցախը հզօրացնելու ռազմական-զինուորական մակարդակի վրայ,
տնտեսապէս, դիւանագիտական ճակատի վրայ:
Եզրափակելով իր խօսքը` բանախօսը շեշտեց, որ սփիւռքի նոր սերունդներուն մէջ պէտք է
կերտել հայաստանակեդրոն ինքնութիւն, ժողովուրդին մէջ զարգացնել հայրենադարձութեան
մտայնութիւն, նաեւ քաջալերել սփիւռքի երիտասարդութիւնը, որ ծառայէ հայոց բանակին մէջ,
կոչ ողղելով հաւաքաբար մտածելու, միասնակամ գործելու, 21-րդ դարը հայութեան
ամբողջական վերականգնումի դարի վերածելու
նպատակով: Աւարտին, ազգայինհայրենասիրական երգերով ելոյթ ունեցաւ «Կասիոս» նուագախումբը:

Ոչ Եւս Է Հալէպահայ Բազմավաստակ Միութենական
Յովհաննէս Արապաճեան
7 Նոյեմբերին Երեւանի մէջ իր մահկանացուն կնքեց հալէպահայ
բազմավաստակ ՀՄԸՄ-ական, ամբողջանուէր ՀԵՄ-ական, Համազգայինի
անդամ, Տիգրանակերտի հայրենակցական միութեան եւ անոր «Տիգրիս»
գրադարանի երկարամեայ պատասխանատու հալէպահայ Յովհաննէս
Արապաճեան (ծնեալ 1930, Հալէպ):
Անոր յուղարկաւորութիւնը տեղի ունեցաւ 9 Նոյեմբերին, Մալաթիոյ Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Երեւան:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 361, àõñµ³Ã, 25 ÜàÚºØ´ºð, 2016

12

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԹԵՄԻՆ

Ոչ Եւս Է ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Նախկին
Անդամ Վարդգէս Ալահայտոյեան
Վերջերս Միացեալ Նահանգներու մէջ իր մահկանացուն
կնքեց ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան նախկին
անդամ կամքի, կորովի ու յարատեւ աշխատանքի
տիպար լիբանանահայ Վարդգէս Ալահայտոյեանը:
Ան ծնած է Ղազիր, Լիբանան: 1950-1955 եղած է ՀՄԸՄ-ի
պասքեթպոլի խումբի խմբապետ: 1955-էն ետք ան
գաղթած է Միացեալ Նահանգներ եւ հաստատուած է
Վիրճինիա նահանգը, ուր գործօն անդամ դարձած է
շրջանի
հայկական
եկեղեցւոյ
հաստատման
աշխատանքներուն:
1966-ին կը գործուղուի Լիբանան եւ կը վերամիանայ ՀՄԸՄ-ի ընտանիքին` տասներկու
տարիներ ծառայելով Կեդրոնական վարչութեան մէջ:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը պատճառ կը դառնայ, որ 1975-ին Վարդգէս
Ալահայտոյեան մեկնի Քուէյթ:
1978 թուին ան կը վերադառնայ Միացեալ Նահանգներ` այս անգամ հաստատուելով Կլենտէյլ,
Քալիֆորնիա: Այս շրջանին ան ճիգ չի խնայեր նպաստելու համար ՀՄԸՄ-ի վերելքին:
1991-ին կը ստանձնէ Նաւասարդեան խաղերու պատուոյ նախագահութիւնը:
1992-ին ան հանգստեան կը կոչուի` միաժամանակ շարունակելով իր ծառայութիւնը ՀՄԸՄ-էն
ներս:

Գիրքի Շնորհահանդէս Եւ Նկարներու Ցուցահանդէս
5 Նոյեմբերին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կեդրոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ Իոսեփ Կրիշաշվիլիի «Հին Թիֆլիսի
գրական Պոէմ» վերահրատարակուած գիրքին
շնորհահանդէսը,
ինչպէս
նաեւ
Ռոպերթ
Քոնտախսազովի աշխատանքներու անհատական
ցուցահանդէսը:

քհնյ. Ղազարեան իր բացման
վերահրատարակութիւնը:

Թիֆլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցւոյ հովիւ Վիրապ
խօսքին մէջ գնահատեց սոյն արժէքաւոր գիրքին

Վրաստանի Գրողներու միութեան նախագահ Մաղվալա Կոնաշվիլի իր ելոյթին մէջ
յայտարարեց Ռոպերթ Քոնտախսազովի կնոջ` Վիքթորիա Զինինայի թարգմանչական
գործունէութեան համար Վրաստանի Գրողներու միութեան որոշումը` «Իւանէ Մաչապելի»-ի
անուան մրցանակ շնորհելու անոր:
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Ապա երախտագիտական խօսքով ելոյթ ունեցաւ Ռոպերթ Քոնտախսազովի դուստրը:
Օրուան բանախօսներ` բանաստեղծ-թարգմանիչ Կիվի Շահնազար, Վրաստանի հայ
նկարիչներու միութեան նախագահ Իրենա Օհանջանովա, բանաստեղծ-թարգմանիչ Անահիտ
Բոստանճեան, բանաստեղծուհի Մզիա Խեթակուրի, արուեստագէտ Դաւիթ Անտրիածէ եւ
ուրիշներ իրենց ելոյթին մէջ անդրադարձան գրական կապերուն, որոնք ստեղծուած են հայվրացական դարաւոր բարեկամութեամբ, եւ ամրապնդուելով, զարգացած ու խորացած են երկու
ժողովուրդներու ստեղծագործողներու թարգմանութիւններով, ազնիւ յարաբերութիւններով,
դառնալով երկու ազգերը շաղկապող ամուր կամուրջ, շարունակելով բարեկամութիւնն ու
համագործակցութիւնը:
Ձեռնարկի ընթացքին ցուցադրուեցաւ Ռոպերթ Քոնտախսազովի նկարներու տեսերիզը,
Մանանա
Կարապետեանը
կարդաց
Հրաչեայ
Պայրամեանի
ուղերձը`
գիրքի
վերահրատարակութեան եւ շնորհահանդէսին առիթով եւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական
յայտագիր:

«Սիսթըմ Աֆ Է Տաուն»-ը Նոր Խտասալիկ Մը Պիտի
Հրապարակէ 2017-ին

Աշխարհահռչակ «Սիսթըմ աֆ է Տաուն» խումբը նախաձեռնած է նոր խտասալիկ մը
հրապարակելու աշխատանքին:
Խումբի թմբկահար Ճան Տոլմայեան յայտնեց, որ խումբը 6 ամիսէ ի վեր աշխատանք կը տանի
խտասալիկը պատրաստութեան համար եւ, իրենց կարծիքով, մօտաւորապէս 15 երգեր արժանի
են տեղ գտնելու նոր խտասալիկին մէջ աւելցնելով, որ խումբը միշտ կը փորձէ նորութիւններ
բերել նոր բան մը ստեղծել համակիրերու նոր սերունդին համար:
Յայտնենք, որ «Սիսթըմ աֆ է տաուն» խումբը պիտի ըլլայ «Տաունլոտ Ֆեսթիվըլ 2017»-ի
առաջատարը, «Էրոսմիթ»-ի հետ համատեղ:

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ստուգենք Մեր Գիտելիքները. Լոլիկը
1-Նախընտրելի է լոլիկները սառնարանը պահել:
Սխալ. սառնարանին մէջ լոլիկները կը կորսնցնեն իրենց
համին եւ բոյրին մէկ մասը: Զանոնք պէտք է պահել
սենեակի ջերմութեամբ, քիչ թէ շատ զով անկիւն մը:
2-Լոլիկները պէտք է լուալ քացախով:
Սխալ. լոլիկները պէտք է լուալ ծորակի ջուրով, առանց
կանաչ կոթերը հանելու, որպէսզի լոլիկներուն մէջ ջուր
չլեցուի եւ անոնց համը չփոխուի:
3-Լոլիկները դիւրին կեղուելու համար պէտք է զանոնք քանի մը վայրկեան եռացած ջուրի մէջ
ձգել:
Ճիշդ. լոլիկները արագ կեղուելու համար, անոնց յատակին խաչաձեւ ճեղք մը բանալ եւ քանի
մը վայրկեան եռացած ջուրի մէջ ձգել:
4-Կենսանիւթերով եւ հանքայիններով հարուստ լոլիկները նաեւ քիչ ջերմուժ կը պարունակեն:
Ճիշդ. միջին հաշուով լոլիկ մը 93-95 առ հարիւր ջուր կը պարունակէ: 100 կրամ լոլիկը հազիւ
15 ջերմուժ կը պարունակէ, ինչ որ իտէալական ուտելիք է սննդականոնի հետեւողներուն
համար:
5-Լոլիկները կարելի է օգտագործել որպէս գեղեցկագիտական միջոց:
Ճիշդ. լոլիկները աժան եւ դիւրին միջոց են իւղոտ մորթը մաքրելու եւ թարմացնելու համար:
Շաբաթը 2-3 անգամ դէմքը կարելի է մարձել ճզմուած լոլիկի թարմ խիւսով:

Խնձորի Քացախի Բուժիչ Յատկութիւնները
1.- Կը կանխարգիլէ կրիփը:
2.- Կը դարմանէ բերնի բորբոքումները:
3.- Կը դարմանէ կոկորդի ցաւը:
4.- Կը դարմանէ սիրտխառնուքը:
5.- Կը պակսեցնէ կլիւքոզի քանակը շաքարախտաւորներուն մօտ:
6.- Կը դարմանէ գլխացաւը:
7.- Կը պակսեցնէ արեան գերճնշումը:
8.- Կը պակսեցնէ քոլեսթերոլը:
9.- Կը սպաննէ քաղկցեղային բջիջները, կը դանդաղեցնէ անոնց բազմացումը:
10.- Կը բուժէ լայներակութիւնը (վարիս):
11.- Ճաշի ժումերէն առաջ խնձորի քացախի մէջ թաթխուած կտոր մը հացը ախորժակը կը
սահմանափակէ:
12.- Մարմնին դիմադրականութիւնը կը զօրացնէ:
13.- Մկանային ցաւերը կը թեթեւցնէ:
14.- Կը դարմանէ յոգնածութիւնը:
15.- Կը չէզոքացնէ բերնի գէշ հոտը:
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