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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Արմէն Սարգսեան. «Ես Նախ Եւ Առաջ 

Էրտողանին Կ՛ըսէի` Բարի Լոյս, Պարո՛ն Նախագահ, Կը 

Կարծեմ` Մենք Միասին Քննարկելու Հարց Ունինք» 

Զուիցերիոյ  հանրային պատկերասփիւռի ընկերութիւնը («Ռ.Թէ.Էս.») հատուածներ 

հրապարակած է  Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի հետ 

հարցազրոյցէն: Այս մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես»-ը: 

11 Նոյեմբերի արարողութիւններուն ընդառաջ, երբ բազմաթիւ երկիրներու մէջ պիտի նշուի 

Առաջին Համաշխարհային պատերազմի աւարտին 100-ամեակը, Հայաստանի նախագահ Արմէն 

Սարգսեան յոյս յայտնած է, որ այդ իրադարձութիւնը առիթ պիտի հանդիսանայ «ճանչնալու» 

կամ «յիշելու 1915-1916 թուականներուն հայերուն ենթարկուած Ցեղասպանութիւնը»: «Ես չեմ 

գիտեր, թէ ինչպէ՛ս կարելի է խօսիլ Համաշխարհային Ա. պատերազմին մասին` առանց 

անդրադառնալու այն ողբերգութեան, որ տեղի ունեցած է շուրջ 105 տարի առաջ եւ առանց 

խօսելու Ցեղասպանութեան մասին: Երկիրներու ղեկավարներու կողմէ ճանաչումը կամ կոչը 

բարձր պիտի գնահատուի իմ կողմէս, Հայաստանի եւ ամբողջ հայ ժողովուրդին կողմէ», 

«Ռ.Թէ.Էս.»-ին ըսած է Արմէն Սարգսեան: 

«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը պարզապէս ողբերգութեան մը ճանաչում չէ, որ կը 

վերաբերի մէկ ժողովուրդի: Նախ եւ առաջ անիկա 20-րդ դարու առաջին, ամէնէն մեծ 

ցեղասպանութիւնն է: Քանի որ ան չկանխուեցաւ, ճանաչում ու դատապարտում չունեցաւ, 

հետագային եւս 20-րդ դարուն ցեղասպանութիւնները կրկնուեցան», շարունակած է նախագահը: 

Ուղերձ` Էրտողանին. «Ներումը Կու Գայ Ճանաչումէն Ետք» 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիպ Էրտողանին իր ուղերձին վերաբերեալ հարցումին ի 

պատասխան` Արմէն Սարգսեան ըսած է, թէ պատրաստ է երկխօսութեան եւ յղում ըրած է իր 

քրիստոնէական համոզումներուն: Ան չէ բացառած, որ օր մը ներում պիտի ըլլայ, սակայն 

«ներումը կու գայ ճանաչումէն ետք»: Անոր համոզումով` այդ ճանաչումը պատմական աւելի 

լայն ընդգրկում պիտի ունենայ, քանի որ Հայոց ցեղասպանութիւնը «20-րդ դարու առաջին 

ցեղասպանութիւնն էր»: 

«Ես նախ եւ առաջ կ՛ըսէի Էրտողանին. «Բարի լոյս, պարո՛ն նախագահ: Կը կարծեմ` մենք 

միասին քննարկելու հարց ունինք: Դուն Թուրքիոյ նախագահն ես, իսկ ես` Հայաստանի: Իմ 

ընտանիքս, իմ նախնիներս Էրզրումէն, Վանէն ու Պիթլիսէն են: Իմ հին ընտանիքս պատմութիւն 
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ունի: Ինչո՞ւ չխօսինք Թուրքիոյ ու Հայաստանի միջեւ յարաբերութիւններուն մասին, ինչո՞ւ 

չխօսինք մեր անձնական պատմութիւններուն մասին: Մենք պէտք է խօսինք ո՛չ միայն 

պատմութեան, այլ նաեւ ապագայի մասին` քու եւ իմ երեխաներուն, թոռներուն ապագային, մեր 

երկու ժողովուրդներուն մասին»: Ես քրիստոնեայ եմ: Քրիստոնէութիւնը կը սորվեցնէ, որ միշտ 

կայ ներելու առիթ, սակայն ներողամտութիւնը կրնայ յաջորդել միայն ճանաչումին», ըսած է 

նախագահ Սարգսեան: 

«Մէկ Տարի Ետք Փարիզի Մէջ Մեծ Համերգ` Նուիրուած Ազնաւուրին» 

Հայաստանի նախագահը յայտնած է, որ պայմանաւորուած է Էմմանուէլ Մաքրոնին հետ 

կազմակերպել բարեսիրական մեծ համերգ` Շարլ Ազնաւուրի յիշատակին` Հոկտեմբեր 2019-ին: 

«Բազմաթիւ երգիչներ եւ դերասաններ պիտի մասնակցին», կ՛ըսէ ան` յիշելով, որ Էմմանուէլ եւ 

Պրիճիթ Մաքրոններու հետ Երեւանի մէջ Ազնաւուր երգած են: «Ես եւ Էմմանուէլ Մաքրոնը մեր 

տիկիններուն հետ այցելեցինք Շարլ Ազնաւուրի թանգարան եւ կեցավայր:  Ես առաջարկեցի 

նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնին մէկ տարուան ընթացքին կազմակերպել բարեսիրական մեծ 

համերգ Փարիզի մէջ` ի յիշատակ Շարլ Ազնաւուրին: Յոյսով եմ, որ այդ համերգը պիտի ըլլայ 

Հոկտեմբեր 2019-ին: Անիկա պէտք է ըլլայ բարեսիրական, որուն պիտի հրաւիրուին 

աշխարհահռչակ դերասաններ, երգիչներ: Ես խօսած եմ խումբ մը ընկերներուս հետ, որոնք 

ըսած են, որ իրենց համար մեծ պատիւ պիտի ըլլայ իրենց արուեստը ներկայացնել այդ 

համերգին»: 

Հայաստանի նախագահը «Ռ.Թէ.Էս.»-ին տուած հարցազրոյցի ընթացքին խօսած է նաեւ 

Հայաստանի ճկունութեան մասին: «Մեր երկիրը երիտասարդ է, ան կը գտնուի Արեւելքի եւ 

Արեւմուտքի միջեւ», ըսած է ան: 

www.aztarar.com 
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Ազգային Ժողովը Նիկոլ Փաշինեանը Վարչապետ 

Չընտրեց 

Ազգային ժողովը առաջին փուլին Նիկոլ Փաշինեանը 

չընտրեց վարչապետի պաշտօնին, ինչպէս կը նախատեսէր 

անոր թեկնածութիւնը առաջադրած «Ելք» խմբակցութիւնը: 

ՀՀԿ խմբակցութեան  ղեկավար Վահրամ Բաղդասարեանը 

յայտարարեց, որ պիտի չմասնակցի քուէարկութեան: 

ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան 

նոյնպէս յայտարարեց, որ իրենց խմբակցութիւնը պիտի 

չմասնակցի վարչապետի ընտրութեան` տարբեր կողմերէ 

հնչող արգելակումներու մասին մեղադրանքներուն տուրք 

չտալու համար: 

«Ելք» խմբակցութեան ղեկավար Լենա Նազարեան ըսաւ, որ 

իրենց խմբակցութիւնը ձեռնպահ պիտի քուէարկէ: 

«Արմէնփրես»-ի հաղորդումով` «Ելք» խմբակցութեան կողմէ 

վարչապետի  թեկնածու առաջադրուած Նիկոլ Փաշինեան չստացաւ ընտրուելու համար 

բաւարար ձայներ: Անոր թեկնածութեան կողմ քուէարկեց ոչ մէկ պատգամաւոր, դէմ` 1, 

ձեռնպահ` 11: 

Քուէարկութենէն առաջ չմասնակցելու մասին յայտարարեց նաեւ Բարգաւաճ Հայաստան 

կուսակցութիւնը: 

Վարչապետի ընտրութեան հարցը դրուած էր 24 Հոկտեմբերին Ազգային ժողովի հերթական 

նիստի օրակարգին վրայ: Վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ էր 53 կողմ ձայն: 

Նախագահ Բակօ Սահակեանը Այցելած Է Սահմանագիծ 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան  23 Հոկտեմբերին այցելած է 

արցախեան-ազրպէյճանական սահմանագիծի 

հարաւարեւելեան հատուած, ուր ծանօթացած է  

զինուորներու ծառայութեան ընթացքին եւ տիրող 

իրավիճակին: 

Նախագահին կ՛ընկերակցէին պաշտպանութեան 

նախարար Լեւոն Մնացականեանը եւ 

պաշտօնատար այլ անձեր: 
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Եւ Հայաստանի Նախագահ Արմէն 

Սարգսեան Հանդիպեցան Ժընեւի Մէջ 

Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր 2018-ին, Ժընեւի մէջ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի եւ Արամ Ա. 

կաթողիկոսի միջեւ: 

Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպումին քննարկումի նիւթ դարձան Հայաստանի ներքին 

կացութեան եւ Հայաստան -սփիւռք գործակցութեան առնչուած կարգ մը հարցեր: 

Նախագահ Սարգսեան անգամ մը եւս իր ջերմ շնորհաւորութիւնը յայտնեց վեհափառ 

հայրապետին եւ իր բարեմաղթութիւնները փոխանցեց` անոր ձեռնադրութեան 50-

ամեակին առիթով: 

Վեհափառ հայրապետը, իր կարգին, յայտնեց, որ ինչպէս անցեալին, նոյն թափով պիտի 

շարունակէ իր հոգեւոր ծառայութեան մէջ առանցքային տեղ յատկացնել Հայաստանի 

հզօրացման, Արցախի անկախութեան ամրապնդման եւ ազգային պահանջատիրական 

պայքարի առաւել ամրացման ձգտող աշխատանքներուն: Վեհափառը նաեւ շեշտեց 

եկեղեցի-ժողովուրդ եւ եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւնը աւելի սերտացնելու 

անհրաժեշտութիւնը: 

www.kragan.horizonweekly.ca 
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Արմէն Ռուստամեան. «ՀՅԴ-ն Կողմ Է Ընտրական 

Օրէնսգիրքի Փոփոխութեան, Դէմ Է Դեկտեմբերին 

Արտահերթ Ընտրութիւններու Կայացումին» 

«Այն, ինչ որ կը փորձուի մեզի պարտադրել, մեզի համար 

անընդունելի է, իսկ դեկտեմբերին ընտրութիւններու 

կազմակերպումը, ըստ էութեան, պարտադրանք է», 

խորհրդարանին մէջ  լրագրողներու հետ  զրոյցի մը 

ընթացքին յայտարարեց Ազգային ժողովի  ՀՅԴ 

խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեանը` 

անդրադառնալով արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրութիւններուն եւ այդ նպատակով Ազգային ժողովի 

արտահերթ նիստին քննարկուող Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներու նախագիծին: 

«Մենք ստեղծած ենք այս արտակարգ վիճակը: Ստեղծած ենք ճգնաժամ, կ՛ուզենք յաղթահարել: 

Այս ճգնաժամը ստեղծուած է այն պարզ պատճառով, որ դրուած է պարտադրանք` 

ընտրութիւնները կազմակերպելու դեկտեմբերին: Ամէն ինչ կը յարմարեցուի դեկտեմբերին: Չենք 

հասնիր ընտրական մասնագիտացած յանձնաժողովներու  ուսուցումով ձեւաւորման, նոյնիսկ 

այդ պահանջը վերցուած է, քանի որ դեկտեմբերը դրուած է իբրեւ գլխաւոր հարց: Մենք ի՞նչ 

որակի ընտրութիւն կ՛ուզենք կազմակերպել, այս է խնդիրը», ըսաւ  պատգամաւորը: 

Ռուստամեան նշեց, որ Դաշնակցութիւնը դէմ է յատուկ դրութեան, սակայն եթէ  քուէարկութեան 

դրուի Ընտրական օրէնսգիրքը, թեր պիտի քուէարկեն: Ան անընդունելի նկատեց, որ 

ոստիկանութեան` ընտրութիւնները վերահսկելու դեր կը վերապահուի, սակայն այդ կառոյցը 

կ՛ենթարկուի քաղաքական ուժի մը ներկայացուցիչներուն: Պատգամաւորը նաեւ չբացառեց, որ 

այս Ընտրական օրէնսգիրքը չընդունուի: Հարցումին` ՀՀԿ-ն ըսաւ, որ թեր պիտի չքուէարկէ, 

ասիկա սապոթա՞ժ է, Ռուստամեան պատասխանեց. «Ի՞նչ կը նշանակէ սապոտաթ, անոնք 

իրենց տեսակէտ կը յայտնեն: Մենք կ՛ըսենք` ճիշդ է Ընտրական օրէնսգիրքը փոխելը, բայց 

փոխելէ ետք ալ պէտք է ժամանակ յատկացնել, որպէսզի քաղաքական ուժերը պատրաստուին: 

Այսպիսով մրցակցային պայմանները պիտի խախտուին, եւ իսկապէս ական պիտի դրուի այս 

ընտրութիւններուն տակ: Ասիկա ձեռնտու չէ այն իշխանութեան, որ  այսօր ունի վստահութիւն, 

որ ինք, միեւնոյն է, մեծամասնութիւն պիտի  ունենայ, ի՞նչ պէտք կայ այդ ականապատ դաշտով 

այդ մեծամասնութիւնը ստանալ»: 

Պատգամաւորը յայտնեց, որ ՀՅԴ-ն պիտի մասնակցի արտահերթ ընտրութիւններուն: «Կողմ ենք 

լոյսին, դէմ ենք խաւարին, ե՛ւ կողմ ենք, ե՛ւ դէմ ենք: Անխուսափելի իրավիճակ է, ու մենք երկիրը 

ձգելով պիտի չհեռանանք, ընտրութիւնները այս ձեւով կը կազմակերպուին, այս ձեւով կը 

մասնակցինք», ըսաւ ան: 

Ինչ կը վերաբերի փոխհամաձայնութեան, որ Վենետիկի յանձնաժողովը ըսած է, Ռուստամեան 

յայտնեց, «Վենետիկի յանձնաժողովի նախագահը  ըսած է, որ իրենք իրենց տեսակէտը պահած 

են եւ գնդակը կրկին ուղղած են քաղաքական ուժերու դաշտ»: Ան աւելցուց, որ եթէ դեկտեմբերի 

մասին է խօսքը, փոխհամաձայնութեան չկայ, իսկ եթէ` Ընտրական օրէնսգիրքին, ապա 

փոխհամաձայնութիւն կայ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Սի.Այ.Էյ.»-ի Տնօրէնը Թուրքիա Մեկնած Է` Խաշոկճիի 

Սպանութեան Ձայնագրութեան Համար 

«Ռոյթըրզ» կը հաղորդէ, որ «Սի.Այ.Էյ.»-ի տնօրէն Ճինաս 

Հասփըլ, որ Թուրքիա հասած է սէուտցի ընդդիմադիր լրագրող 

Ժամալ Խաշոկճիի սպանութեան հետաքննութեան 

մասնակցելու, կը փորձէ ձեռք բերել անոր սպանութեան 

ժամանակ կատարուած ձայնագրութիւնը, որուն մէջ կան 

լրագրողին չարչարանքներու ենթարկուելու պահերը: 

Ըստ լրատու գործակալութեան, թէեւ լրատուամիջոցները գրած 

են այդպիսի ձայնագրութեան մը գոյութեան մասին, սակայն ո՛չ 

Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները, ո՛չ Թուրքիոյ այլ 

դաշնակիցներ մինչեւ օրս զայն ձեռք ձգած կամ տեսած են: 

Թրամփ. «Եթէ Խաշոկճիի Համար Պատասխանատու Մը 

Կայ, Ապա Ան Մոհամետ Պըն Սալմանն Է» 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ 

Թրամփ շեշտեց, որ եթէ սէուտցի ընդդիմադիր 

լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի սպանութեան 

հարցով պատասխանատու մը կայ, ապա անիկա 

Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ Մո համետ 

պըն Սալման իշխանն է: 

«Մոհամետ պըն Սալմանը ներկայ հանգրուանին 

ոեւէ անձէ աւելի կը ղեկավարէ Սէուտական 

Արաբիոյ մէջ հարցերը, հարցերը ղեկավարողը 

ի՛նք է, ուստի եթէ կայ պատասխանատու մը, 

ապա ա՛ն է», ըսաւ Թրամփ: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը ամերիկեան «Ուոլ Սթրիթ Ճըրընլ» օրաթերթին հետ 

հարցազրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ ինք համոզուած է, թէ Սալման թագաւորը նախօրօք 

տեղեակ չէր Խաշոկճիի սպանութենէն: 

Թրամփ յայտնեց, որ ամերիկեան հետախուզութեան ղեկավարները, ներառեալ «Սի.Այ.Էյ.»-ի 

տնօրէն Ճինա Հասփըլ, ներկայիս Թուրքիայէն եւ Սէուտական Արաբիայէն վերադարձած են 

սպանութեան մասին նոր տեղեկութիւններով: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը պատմեց, որ Մոհամետ պըն Սալման իշխանին հետ 

խօսած է եւ անոր հարցուցած Խաշոկճիի սպանութեան մասին: «Առաջին հարցումս հետեւեալն 
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էր` ատոր վերաբերեալ բան մը գիտցա՞ծ է ծրագրման նախնական փուլին: Սակայն իշխանը 

ըսաւ, որ ոչինչ իմացած է: Ապա հարցուցի, թէ ատիկա ուրկէ՞ սկսած է, եւ ան պատասխանեց, որ 

ամէն ինչ սկսած է աւելի ցած օղակներու մէջ»: 

Պատասխանելով օրաթերթի լրագրողին այն հարցումին, թէ արդեօք նախագահը կը հաւատա՞յ 

իշխանի հերքումներուն, Թրամփ քիչ մը դադարէ ետք նշեց, որ շատ կ՛ուզէ ատոնց հաւատալ: 

Սպիտակ տան ձուաձեւ աշխատասենեակին մէջ հարցազրոյցի ընթացքին Թրամփ խօսեցաւ 

սպանութեան ծրագիրի մասին` նկատելով, որ շատ անփոյթ կերպով ծրագրուած է եւ շատ վատ 

գործադրուած: «Ասիկա հաւանաբար որեւէ բան քողարկելու պատմութեան վատագոյն 

օրինակներէն է», ըսաւ Թրամփ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ յայտարարած էր, որ 

Ուաշինկթըն յայտնաբերած է շարք մը անձեր, որոնք պատասխանատու են Խաշոկճիի 

սպանութեան համար: Ըստ այնմ` ամերիկեան իշխանութիւնները արգիլած են Սէուտական 

Արաբիոյ 21 քաղաքացիներու երկիր մուտքը: 

«Թուրքիան Խաշոկճին Սպաննողներուն Պիտի Չարտօնէ 

Արդարադատութենէն Փախուստ Տալ» Կ՛ըսէ Էրտողան 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ 

Էրտողան յայտնեց. «Աշխարհը  մօտէն կը 

հետեւի սէուտցի ընդդիմադիր լրագրող 

Ժամալ Խաշոկճիի սպանութեան հարցին, եւ 

Թուրքիան պիտի չարտօնէ 

պատասխանատուներուն, ո՛ր կողմէն ալ 

ըլլան անոնք, արդարադատութենէն 

փախուստ տալ»: 

«Խաշոկճիի սպանութիւնը մեր ուսերուն կը 

դնէ արդիւնքի հասնելու պարտաւորութիւնը, 

եւ իրականութիւնը թափանցիկ կերպով պիտի յայտարարենք», ըսաւ ան: 

«Խաշոկճիի սպանութեան վերաբերեալ հաստատ տեղեկութիւններ փոխանցեցինք, եւ 

ատկէ նեղացող կողմեր կան», նշեց Էրտողան` աւելցնելով. «Եթէ Խաշոկճիի հարցին 

վերաբերեալ նոր փաստեր ստանանք, ապա զանոնք պիտի փոխանցենք առնչակից 

կողմերուն»: 

«Այս հանգրուանը յաջող կերպով պիտի կառավարենք եւ այս հարցի ծիրին մէջ մեր 

բոլոր պարտաւորութիւնները պիտի կատարենք», աւելցուց Թուրքիոյ նախագահը: 
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«Խաշոկճիի Սպանութիւնը Չէր Կրնար Գործուիլ Առանց 

Ամերիկայի Կողմէ Սէուտական Արաբիոյ Աջակցութեան» 

Կ՛ըսէ Ռուհանի 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց, որ սէուտցի լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի 

սպանութիւնը կազմակերպուած ոճիր էր եւ չէր կրնար տեղի ունենալ առանց Միացեալ 

Նահանգներու կողմէ Սէուտական Արաբիոյ աջակցութեան: 

«Չեմ կարծեր, թէ ոեւէ մէկը կրնար 

համարձակիլ այդպիսի յանցագործութիւն 

կատարել առանց Միացեալ Նահանգներու 

աջակցութեան», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Ոչ 

ոք նոյնիսկ կրնար պատկերացնել, որ 

այսօր, այս արդի դարաշրջանին, մենք 

կրնանք նման սպանութեան վկայ դառնալ»: 

Իրանի նախագահը դատապարտեց 

Խաշոկճիի սպանութիւնը եւ յորդորեց 

Թուրքիան` «անաչառ ու մանրակրկիտ 

հետաքննութիւն» կատարելու: 

«Մենք Թուրքիոյ կառավարութենէն կը խնդրենք` շարունակել հետաքննութիւնը, որպէսզի 

միջազգային ընտանիքին տրամադրուի այս յանցագործութեան բոլոր մանրամասները, որոնց 

նախադէպը չկայ վերջին տասնամեակներուն», նշեց ան: 

Իրանցի Զօրավարը Կը Մեղադրէ Սէուտական Արաբիան 

Իրանի բարձրաստիճան հրամանատարը կը մեղադրէ Սէուտական Արաբիան, որ Պոլսոյ մէջ 

սէուտցի ընդդիմադիր լրագրողին սպանութենէն ուշադրութիւնը շեղել փորձելով Իրանի դէմ նոր 

պատժամիջոցներու կիրարկման հարցին մէջ միացած է Միացեալ Նահանգներուն: 

«Անոնք պէտք է գիտնան, որ այդ յանցագործութիւնը կարելի չէ դիւրութեամբ կամ այս 

մեթոտներով ջնջել», «Մեհր» լրատու գործակալութեան ըսած է Իրանի Յեղափոխութեան 

պահակագունդի անվտանգութեան հարցերով հրամանատարի տեղակալ զօրավար Էսմայիլ 

Քովսարին` աւելցնելով. «Սէուտցի ղեկավարները պէտք է պատասխան տան իրենց 

գործողութիւններուն համար»: 

Յիշեցնենք, որ «Տը Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթի սիւնակագիր Ժամալ Խաշոկճին անհետացած 

էր 2 Հոկտեմբերին` Պոլսոյ մէջ Սէուտական Արաբիոյ հիւպատոսարան մուտք գործելէ ետք: 

Սէուտական Արաբիան անցեալ շաբաթ հաստատեց, որ սէուտցի ընդդիմադիր լրագրողը 

սպաննուած է: 

www.aztarar.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Խաչի Յարգանք, Խաչակնքուիլ Եւ Խորհուրդը 

Բազմաթիւ քրիստոնեայ ազգեր մեր ժողովուրդը 

կ՛անուանեն «ԽԱՉԱՊԱՇՏ» ժողովուրդ այո՛, շատ 

ճիշդ է, մենք խաչապաշտ ժողովուրդ ենք, 

որովհետեւ մեզի համար «ԽԱՉԸ» սրբութիւն է, 

փրկութիւն, արդարութիւն, իմաստութիւն, 

ապաստարան ու չարիքներու եւ վտանգներու դէմ 

մեր պաշտպանը, մեր վահանն է: 

Մենք օրը,  աշխատանքը, ճաշը, ճամբորդութիւնը եւ 

այլ բաներ կը սկսինք խաչակնքելով: Եկեղեցի 

մուտք գործելու եւ եկեղեցիիէն դուրս ելլելու ատեն, 

անկողին մտնելու ատեն, մենք մեզի վտանգի մը, 

չարիքի մը, աղէտի մը, փորձանքի մը դէմ յանդիման գտնուած զգալու ատեն կը 

խաչակնքենք: Մենք  կը պաշտենք ոչ թէ խաչին ֆիզիքական երեւոյթը, խաչին ձեւը եւ 

կամ խաչ առարկան, այլ կը պաշտենք խաչին սուրբ խորհուրդը, ան մեզի համար  մեր 

Տէրը, Աստուածը կը խորհրդանշէ: 

Մարդկային կեանքի պատմութեան մէջ խաչակնքման սովորութիւնը այնքան հին է, 

որքան` քրիստոնէութիւնը եւ յատուկ է բոլոր ուղղափառ եկեղեցիններուն: 

Հին ատեն, Հռոմէական կայսութեան ժամանակ խաչը կը համարուէր անարգ մահուան, 

նախատինքի, չարչարանքի միջոց: 

Քրիստոս գամուելով խաչին վրայ` մեր փոխարէն յանձն առաւ մահը եւ իր զօրութեամբ 

մահուան գործիքը վերափոխեց յաւիտենական կեանքի խորհրդանիշի: 

Խաչը մեզի համար կը կոչուի փրկութիւն, սրբութիւն, արդարութիւն եւ իմաստութիւն: 

Քառաթեւ ձեւով խաչը մեզի համար կը խորհրդանշէ Քրիստոսի չորս 

բարերարութիւնները: Խաչի վերի մասը ցոյց կու տայ «երկինքի արքայութեան 

բացուիլը», ներքեւի մասը` «դժոխքի աւերումը», աջ կողմը` «շնորհներու բաշխումը», 

իսկ ձախ կողմը` «թողութիւն»-ը: 

Քառաթեւ  խաչը կը խորհրդաշնէ նաեւ չորս առաքինութիւնները: Վերի մասը նշան է 

սիրոյ, վարի մասը` խոնարհութեան, աջը` հնազանդութեան, իսկ ձախը` 

համեստութեան: 
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Մենք կը խաչակնքուինք հետեւալ ձեւով. նախ կը միացնենք մեր աջ ձեռքի բութամատը, 

ցուցամատը եւ միջնեմատը, մեր աջ ձեռքի ճկոյթը եւ մատնեմատը միասին կը սեղմենք 

դէպի մեր ափը, այս կը խորհրդանշէ Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ 

մարդ ըլլալը: Մեր աջ ձեռքը նախ կը տանինք մեր ճակատին` ըսելով «Յանուն Հօր», 

յետոյ մեր աջ ձեռքը վար իջեցնելով` կը տանինք մեր կուրծքին վարի մասը ըսելով` «եւ 

Որդւոյ», մեր աջ ձեռքը կը տանինք մեր կուրծքին ձախ կողմը ըսելով` «եւ Հոգւոյն», 

ապա կուրծքին աջ կողմը` ըսելով, «Սրբոյ» (ռուսերը եւ յոյները ձեռքը հակառակ կողմ 

կը տանին) եւ մեր աջ ձեռքի մատները բանալով, կը դնենք մեր սրտին վրայ: 

Խաչակնքուելու ատեն հարկաւոր է մեր գլուխը քիչ մը դէպի վար ծռելով խոնարհիլ, որ 

կը նշանակէ Աստուծոյ կամքին մեր հնազանդութիւնը եւ հպատակութիւնը յայտնել: 

Մենք  կը խաչակնքուինք  «Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ» ըսելով: 

Այս խօսքերով ամէն անգամ մենք կ՛արտայայտենք մեր հաւատքը Ս. Երրորդութեան եւ 

մէկ աստուածութեան հանդէպ: 

Խաչի նշանով մենք կ՛արտայայենք նաեւ մեր հաւատքը Տիրոջ մարդեղութեան եւ 

փրկագործութեան հանդէպ: 

Երբ  կը խաչակնքենք մեր աջ ձեռքը վերէն  վար իջեցնելով, ապա ձախէն աջ տանելով` 

կը յիշենք, որ Աստուած երկնքէն  երկիր իջաւ եւ մարդիկ ձախէն դէպի աջ տարաւ, 

այսինքն` խաւարէն դէպի լոյս, մահէն դէպի կեանք: 

Աղօթելէն, ճաշի, գործի սկսելէն առաջ, եկեղեցի մտնելու եւ եկեղեցիէն դուրս ելլելու  

ատեն կը խաչակնքենք եւ կը յիշենք խաչը: Այս յիշողութիւնը մեզի կու տայ հոգեւոր մեծ 

օգուտ եւ զօրութիւն: 

Ըստ Գրիգոր Տաթեւացիի, երբ խաչակնքուելու ատեն մեր ձեռքը վեր կը բարձրացնենք, 

ըսել կ՛ուզենք, որ մեր միտքը եւ էութիւնը գամուած է խաչին վրայ եւ թող ասկէ ետք 

Քրիստոսի միտքը գրաւէ մեզ: 

Երբ մեր աջ ձեռքը կը տանինք մեր կուրծքի ներքեւի մասը, կ՛ուզենք ըսել, որ մեր 

մարմինը չէ, որ պիտի թելադրէ մեզի, այլ Քրիստոս կը թելադրէ իր կամքը մեզի: 

Ձախ եւ աջ տանելով մեր ձեռքը` կ՛ուզենք ըսել, որ մեր ձեռքերն ալ նոյնպէս 

խաչուեցան, որոնք չար գործելու համար արդէն անպիտան են եւ միայն բարին պիտի 

գործեն: Մեր մատները բացած ձեռքը տանելով դէպի մեր սիրտ ըսելով «Ամէն»` կը 

հաստատենք, որ մենք այդ բոլորին համաձայն ենք: 

ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Երեք Տասնամեակ Բանակցութիւն… Եւ Յետոյ Ի՞նչ 

Արցախի հարցով բանակցութիւնները կը նմանին տնավարի խօսակցութիւններու: Լրատուամիջոցներուն 

նիւթ կը մատակարարեն: Նոյն բառերը, նոյն խօսքերը: Հարցի էականութիւնը չմիջազգայնացուեցաւ: 

Պատմութեան գնացքին մէջ ճամբու կէսին մտած են Մինսքի խումբի նախագահները եւ կը կարծեն, որ 

իրենցմով կը սկսի պատմութիւնը: Այդպէս է նաեւ Ազրպէյճանի տրամաբանութիւնը: 

Քաղաքականութիւն եւ բանակցութիւն` կը նմանին դատարկ ջաղացքի չախչախին, ո՛չ ցորեն կրնան 

աղալ, ո՛չ ալ ալիւր արտադրել, եթէ տեւաբար չվերադառնան պատմութեան, ճշմարտութեան եւ 

իրաւունքին: Արցախի հակամարտութիւնը արհեստական է, որ կը հետամտի բռնութեամբ 

խոստովանուած-չխոստովանուած շահակցութիւններ բաւարարելու, կրկին ժողովուրդ մը իրաւազրկելու` 

ժխտելով պատմութիւնը: 

Պատմութիւնը առասպել չէ: Քաղաքականութեան իրաւութեան ենթահողն է: 

Այսօր ազերի կոչուած մարդոց նախնիները ե՞րբ հասած են աշխարհի այս շրջանը, որ հայերով բնակուած 

էր, տէր ունեցող աշխարհ, ուր անոնք ստեղծած էին մշակոյթ, շինած էին եկեղեցիներ, վանքեր, 

կամուրջներ, դպրոցներ: 

Եկուորները ներխուժողներ էին, օտար էին: 

Պատմութեան եւ քաղաքականութեան զարտուղութիւնները ուզած էին եւ կ’ուզեն իրաւունք դարձնել: 

Արցախի, այսպէս կոչուած, հակամարտութիւնը լուծել փորձելէ առաջ պատմութիւն հասկնալու ճիգ պէտք 

է ընեն: 

Առաջարկուեցա՞ւ, փորձ եղա՞ւ քննչական-հետախուզական մասնագիտական արշաւ մը կազմակերպել 

պատմութեան եւ Արցախ աշխարհի մէջ. ո՞ր ժողովուրդը բնակած է հոն, ի՞նչ կ’ըսեն պատմութեան 

արձանագրութիւնները, ի՞նչ կ’ըսեն քարեղէն վկայութիւնները: Ճշդուա՞ծ է, թէ ո՛վ եղած է այդ աշխարհի 

բնիկը, եւ ո՛վ եղած է ներխուժողը, եկուորը, որ իրաւազրկած է բնիկը եւ այսօր կ’ուզէ այդ իրաւազրկումին 

հագցնել օրինականութեան շապիկ: 

Նիւ Եորքի ՄԱԿ-ի շէնքին մէջ հանդիպիլ Մինսքի խումբի համանախագահներուն` ապահովաբար մէկ 

քայլ առաջ չի կրնար տանիլ բանակցութիւնները, անոր համար, որ բանակցութիւններու առարկան որոշ 

չէ, աւելի ճիշդ` կեղծիք է: Պատմութիւնը չի կրկնուիր, բայց իրադարձութեանց միջեւ կ’ըլլան 

հանգունակութիւններ: Ազրպէյճանը իր պաշտպանին` Թուրքիոյ օրինակին կը հետեւի, անոր որ գրաւած 

է ուրիշ քաղաքակրթութեան մը եւ ուրիշ ժողովուրդներու հայրենիքները: Այսօր, պատմութեան դիմաց 

կանգնելով, քաղաքակիրթ աշխարհը ի՞նչ կրնայ ըսել թրքացուած Սուրբ Սոֆիա քրիստոնէական տաճարի 

մասին, զոր գրաւող սուլթանը վերածեց մզկիթի, ապա ան դաձաւ թանգարան, հիմա կրկին Թուրքիոյ 

խորհրդարանին մէջ առաջարկներ կը լսուին այդ քրիստոնէական տաճարը մզկիթի վերածելու: Եւ 

քաղաքակիրթ կոչուած աշխարհը հանդիսատես է: 

Կատարուած իրողութիւնը ո՛չ ճշմարտութիւն է եւ ո՛չ ալ իրաւունք: 

Քանի որ «երէց եղբայր» Թուրքիան յաջողած է բռնագրաւել եւ իւրացնել, ինչո՞ւ նոյնը պիտի չընէ 

Ազրպէյճանը: Մի՞թէ օրին թափանցիկ չէր Թուրքիոյ ցանկութիւնը` մաս կազմելու հաշտարար Մինսքի 

խումբի համանախագահներուն, յափշտակողի եւ իւրացնողի քաղաքականութիւնը կրկնելու համար:  
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Թուրք-ազերիները գիտեն, թէ ի՛նչ կ’ուզեն: Պատմական փորձով գիտեն, որ միջազգային համայնքը 

չանհանգստանալու համար կը նահանջէ, նահանջ, որուն անունը պատմութեան մէջ «Միւնիխ երթալ» է, 

երբ Բ. Աշխարհամարտի նախօրեակին դաշնակիցները տեղի տուին եւ հանդուրժեցին հիթլերական 

բռնագրաւումները` առանց կարենալ փրկելու խաղաղութիւնը: Ի՞նչ է հաշուեկշիռը Մինսքի խումբի 

համանախագահներու երեք տասնամեակներու «մագոգ»-ի քաղաքականութեան, երթեւեկին: Մինչեւ ե՞րբ 

պիտի շարունակուի քաղաքական-դիւանագիտական «տուրիզմ»-ը: 

Հարկ է նաեւ խօսիլ մեր «մսկոտութեան» մասին: 

Ինչո՞ւ չյաջողեցանք եւ չենք ուզեր միջազգայնացնել Սումկայիթի նախճիրը, որ բնիկ ժողովուրդի մը դէմ 

գործուած ցեղասպանութիւն էր: Ո՞վ կրնայ արգիլել, որ այդ նախճիրը ներկայացուի միջազգային 

արդարադատութեան ատեանի մը: Ինչո՞ւ Ազրպէյճանի ղեկավարները եւ Մինսքի խումբի 

համանախահները կը խօսին թուրք-ազերի գաղթականներու մասին, եւ լուռ կը մնան Պաքուի երեք 

հարիւր հազար հայ գաղթականներու մասին, մարդիկ, որոնց ինչքը կողոպտուած եւ բռնագրաւուած է 

իշխանութիւններու մեղսակցութեամբ: 

Համանախագահներ եւ հակամարտութեան մասին խօսող երկիրներ վստահաբար գիտեն, որ 

բանակցութիւնները ամլութեան կը դատապարտեն, դատապարտած են` մոռնալով պատմութիւն, 

ճշմարտութիւն եւ իրաւունք: Հայաստան, Արցախ եւ հեռուէն մօտէն հարցը արծարծող սփիւռքը 

քաղաքական կոչուած «թարանթելլա»-ին պէտք է վերջ տան եւ հրապարակ գան միջազգային իրաւունքի 

եւ ամէնուրեք ջատագովուող բարոյականութեան խօսքով: 

«Իրաւարար»-ները անկեղծիք կերպով ըսի՞ն, որ Արցախը հայու հող եւ հայրենիք չէ: 

Մեր քաղաքագէտները եւ «բարեկամ»-ները հարցը ինչո՞ւ այս յստակութեամբ եւ պարզութեամբ չեն 

ներկայացներ: 

Ինչ որ կը կոչեն «Արցախի հակամարտութիւն», եթէ այլազան հաշիւներով ձգձգուող բաց վէրք չէ, 

բժիշկները կը խօսին abces de fixationի մասին, լուծման համար այլընտրանք չունի. պատմական 

ճշմարտութիւնը եւ մշակութային անժխտելի ներկայութիւնը պիտի ըլլան դատաւոր, ո՛չ կազի եւ նաւթի 

խողովակները: 

Բայց այս նախ մենք պէտք է ըսենք` առանց ներգրաւուելու այլապէս շահախնդրուածներու խաղին մէջ, 

որոնք դեռ երեսուն տարի ալ պիտի շարունակեն իրենց մէկ մեխին մէկ պայտին խփելու խաղը եւ 

քաղաքական «տուրիզմ»-ը: 

Եւ Ազրպէյճանի «մեծ եղբայր Թուրքիան» պիտի շարունակէ իր ժողովուրդներ իրաւազրկող 

ծաւալապաշտի խաղը` մրցակցութիւններու անձնատուր միջազգային կամաւոր կուրութեան դիմաց: 

Մեր «բարեկամ»-ներէն պիտի կարենա՞նք պահանջել, որ վերջ տան իրենց ճապկումներու խաղին: Նաեւ 

նախ մենք դադրինք այդ խաղին մէջ մնալէ: 

Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները կրկին իրարու պիտի հանդիպին: 

Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ ի՛նչ պիտի ըսեն իրարու, որ մինչեւ այսօր իրարու ըսած չըլլան: 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Համազգայինի Պատուիրակութիւնը Օթթաուայի Մէջ 

Հանդիպեցաւ Քանատացի Երեսփոխաններու 

Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի Քանատա 

այցելութեան առթիւ, 17 Հոկտեմբերին, համագործակցութեամբ Օթթաուայի Հայ դատի 

գրասենեակին, կազմակերպուեցան շարք մը հանդիպումներ` Քանատա-Հայաստան 

խորհրդարանական խմբակցութեան ատենապետ Պրայըն Մէյի եւ փոխ-ատենապետ Հարոլտ 

Ալպրեխթի հետ: Համազգայինի պատուիրակութեան մաս կը կազմէին` Կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանը, Կեդրոնական վարչութեան անդամ Վիգէն 

Թիւֆենքճեանը, Քանատայի Շրջանային վարչութեան ատենապետ Ծովիկ Քահվեճեանը եւ Հայ 

դատի Օթթաուայի գրասենեակի վարիչ տնօրէն Սեւակ Պէլեանը: 

Նախքան հանդիպումներու մեկնարկը` պատուիրակութեան անդամները յատուկ շրջապտոյտ 

մը ըրին Քանատայի խորհրդարանէն ներս, ուր աւելի մօտէն ծանօթացան Քանատայի 

պատմութեան, խորհրդարանական համակարգին եւ պետական կառոյցներուն: Շրջապտոյտը 

առաջնորդեց պետական պաշտօնեայ Արեւիկ Աֆարեանը: 

Հանդիպումներուն ընթացքին Համազգայինի պատուիրակութիւնը զոյգ երեսփոխաններուն 

ներկայացուց Համազգայինի 90-ամեայ պատմութիւնը, կառոյցը, աշխարհասփիւռ 

գործունէութիւնն ու ծրագիրները եւ մանաւանդ` Քանատայի շրջանէն ներս կազմակերպութեան 

կողմէ իրականացուող հայանպաստ տարատեսակ նախաձեռնութիւնները: Յատուկ շեշտ 

դրուեցաւ մշակոյթի զարգացման, լեզուի պահպանման եւ այս գործերուն մէջ 

երիտասարդութիւնը ներգրաւելու Համազգայինի անզուգական առաքելութեան վրայ: 

Հիմը Դրուեցաւ ՀՕՄ-ի «Աղթամար» Մասնաճիւղին 

Հայ օգնութեան միութեան Կեդրոնական վարչութիւնը ընդառաջելով Սոտերթելի մէջ (Շուէտ) 

բնակութիւն հաստատած անձերու դիմումին, 20 սեպտեմբերին Սոտերթելիի Ս. Աստուածածին 

եկեղեցւոյ սրահին մէջ հիմը դրաւ ՀՕՄ-ի 

«Աղթամար» մասնաճիւղին: 

ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ 

Լիզա Աւագեանը, իր խօսքին մէջ նկատել 

տուաւ, որ ՀՕՄ-ը ունի հսկայ 

աշխատանքային դաշտ եւ իր նպատակին 

ծառայելու համար կը գործէ ժողովրդային 

բոլոր խաւերուն հետ, ներկայութիւն է բոլոր 

հայ գաղութներուն մէջ եւ կը հասնի բոլոր այն հայրենակիցներուն, որոնք պէտք ունին 

օժանդակութեան: Այնուհետեւ մասնաճիւղին յանձնուեցաւ ՀՕՄ-ի ձեռագործուած դրօշը, 

որպէսզի ծածանի նորաստեղծ մասնաճիւղի աշխատանքներու ընթացքին: 

21 սեպտեմբերին Հայաստանի վերանկախութեան 27-ամեակն ու մասնաճիւղի 

հիմնադրութեան յոբելենական առիթը տօնելու համար, կազմակերպուեցաւ Տիգրանակերտի 
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տոհմիկ օր խորագրով ձեռնարկ մը, որուն ընթացքին յաջորդաբար իրենց սրտի խօսքերը 

արտասանեցին Վաղարշ քհնյ. Իսախանեանը եւ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ 

Լիզա Աւագեանը: Ձեռնարկին ընթացքին ներկայացուեցաւ Տիգրանակերտի հայութեան 

անցեալի բարքերը եւ սովորութիւնները: 

«Իոնիքես Եորթես 2018» Փառատօնը 

ՀՅԴ Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին ամուր ու սերտ 

կապերուն արդիւնք է 30 տարուան շարունակական հայկական ներկայութիւնը Ատիկէի մէջ 

տեղի ունեցած ամէնէն հեղինակաւոր փառատօններէն մէկուն` «Իոնիքես Եորթես» 

փառատօնին: 

Արդարեւ, հովանաւորութեամբ Նէա Զմիռնիի քաղաքապետարանին, կազմակերպութեամբ ՀՅԴ 

Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին, 3 Հոկտեմբերին Նէա 

Զմիռնիի «Ալսոս» պուրակին մէջ տեղի ունեցաւ սոյն երեկոն: 

Բացման խօսքով Նանոր Էրջենեանը անդրադարձաւ երկու ժողովուրդներու դարերու 

եղբայրական կապերուն, Հայաստանի եւ Արցախի դէմ վերջին շրջանին ազերիներու 

ոտնձգութիւններուն ու հայ ժողովուրդի արդար պահանջատիրութեան: 

Երեկոյին իրենց մասնակցութիւնը բերին Համազգայինի ««Նայիրի», «Նանոր», «Մարալօ» եւ  

Համազգայինի Թեսաղոնիկէի «Ղազարոս Սարեան» մասնաճիւղի «Մասիս» պարախումբերը: 

Պարերու ընթացքին հնչեցին նաեւ հայկական երգեր` կատարողութեամբ Ռոզինա 

Մարտիրոսեանի, երգ, Յովսէփ Թոփալեանի, Ռաֆայէլ Վարդազարեանի, Յարութ Պօղոսեանի: 
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Յայտնենք, որ ելոյթի գեղարուեստական բաժինը ստանձնած էր Համազգայինի պարախումբի 

պարուսոյց Էտկար Էկեանը: 

Մշակոյթի Շաբթուան Նուիրուած Ձեռնարկներ 

Հովանաւորութեամբ եւ գլխաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեանի, 

կազմակերպութեամբ ԹՀԹ Կրօնական խորհուրդի քրիստոնէական դաստիարակութեան 

յանձնախումբին, 12 Հոկտեմբերին Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ տեղի 

ունեցաւ հայ գիրքի 16-րդ ցուցահանդէսին բացումը: 

Յանձնախումբի ատենապետ Անի Մանուկեանը իր բացման խօսքին մէջ անդադարձաւ 

Թարգմանչաց տօնի կարեւորութեան` զայն որակելով հայ ազգի պահպանման կարեւորագոյն 

ազդակներէն մէկը: Ապա ան անդրադարձաւ հայ գիրքի ընթերցման կարեւորութեան: 

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որ կը բովանդակէր` երգ, ասմունք, 

պար եւ երաժշտական կատարումներ:  Աւարտին, առաջնորդ սրբազանը անդրադարձաւ Սուրբ 

Մեսրոպ Մաշտոցի գործունէութեան` շեշտելով, որ հայերէն տառերը դարեր շարունակ 

հանդիսացած են ամուր բերդ եւ զէնք` ընդդէմ այլասերման եւ օտարացման: Սրբազանը 

մէջբերելով հայոց պատմութեան դրուագներէն մէկը` յիշեցուց, որ հայ գիրն ու գրականութիւնը 

շատ աւելի արժէքաւոր են, քան` աշխարհի բոլոր գանձերը: 

Ցուցահանդէսը շարունակուեցաւ մինչեւ 21 Հոկտեմբեր: 

* Կազմակերպութեամբ Հ. ուս. «Չհարմահալ» միութեան 

գրական գեղարուեստական միաւորին, 12 

Հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ դասախօսական-

գեղարուեստական երեկոյ: 

* Նոյն օրը երեկոյեան Հայ մշակութային «Արարատ» 

կազմակերպութեան Արուեստից միութեան 

նախաձեռնութեամբ «Արարատ» մարզաւանի 

«Սասունցի Դաւիթ» մարզասրահին մէջ տեղի ունեցաւ մանկա-պատանեկան պարի փառատօն` 

նուիրուած Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակին եւ Մշակոյթի օրուան: 

* 13 Հոկտեմբերին Թեհրանի Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ 

եպիսկոպոսական ս. պատարագ` ձեռամբ առաջնորդ սրբազանին, ի յիշատակ Սրբոց 

Թարգմանչաց վարդապետներուն: Իր քարոզին մէջ սրբազան հայրը շեշտեց հայոց լեզուի 

կարեւորութիւնը` որպէս միջոց հայ գրականութեան անդաստանի մուտքին, աւելցնելով, որ 

հայերէն տառերը եղան այն 36 աստիճանները, որով մեր ժողովուրդը առաջնորդուեցաւ 

յաւիտենականութեան: 

* 13 Հոկտեմբերին ՀՄՄ «Նայիրի» միութեան «Սուքերեան» սրահին մէջ, նախաձեռնութեամբ 

Արուեստից բաժանմունքին, տեղի ունեցաւ գեղարուեստական երեկոյ` մասնակցութեամբ 

միութեան գեղարուեստական միաւորներուն: 
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Նուռի Փառատօն Մարտունիի Մէջ 

Կիրակի, 21 Հոկտեմբերին Արցախի 

Մարտունի քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ նուռի 

փառատօն: 

Առանձին տաղաւարներով նուռի պարտէզ 

ունեցող գիւղատնտեսները ներկայացուցին 

իրենց արտադրանքը: Մասնակցեցան նաեւ 

մօտակայ համայնքներու գիւղացիները` 

ներկայացնելով իրենց բերքն ու բարիքը: 

Փառատօնը ունէր գեղարուեստական բաժին` 

երգահանդէս, ազգագրական պարեր ու խաղեր, ձեռային աշխատանքներու ցուցահանդէս-

վաճառք: Փառատօնին ներկայ գտնուեցաւ նախագահ Բակօ Սահակեանը, ան գոհունակութիւն 

յայտնեց, որ փառատօնը արդէն սկսած է աւանդական դառնալ: Ան շրջեցաւ տաղաւարէ 

տաղաւար, ծանօթացաւ ներկայացուած ապրանքներուն եւ մասնակիցիներուն հետ զրուցեց 

տարբեր նիւթերու մասին: 

Աղօթք` Աշխարհահռչակ Երգիչ Եւ Հայ Դատի Նուիրեալ 

Ազնաւուրի Յիշատակին 

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեանի տնօրինութեամբ, 7 

Հոկտեմբերին, թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ 

«Տէր ողորմեա»-ի աղօթք բարձրացուեցաւ 

աշխարհահռչակ երգիչ, արուեստագէտ եւ 

Հայաստանի Ազգային հերոս Շարլ Ազնաւուրի 

յիշատակին: Սրբազանը հանդիսապետեց 

Էնսինոյի Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ ս. 

պատարագին եւ յղեց օրուան պատգամը: 

Իր պատգամին մէջ առաջնորդը կանգ առաւ 

Ազնաւուրի ծառայութեան ու վաստակին առջեւ 

մասնաւորաբար վեր առնելով Հայաստանի ու Հայ դատի անոր նուիրեալ ծառայութիւնները: 

Սրբազանը նկատել տուաւ, որ 1 Հոկտեմբերին, աշխարհը սգաց, ամբողջ Ֆրանսան եւ 

յատկապէս մեր հայրենիքը եւ հայութիւնը սգացին կորուստը նուիրեալ այս տիտանին, որ ոչ 

միայն երաժշտութեան ճամբով մեր ժողովուրդը ծանօթացուց աշխարհին, այլ մանաւանդ ինք, 

Ցեղասպանութենէն փրկուած ծնողներու զաւակ ըլլալով, իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան 

հայու արդար իրաւունքը, հայուն Դատը իր սրտին մէջ ունենալով` աշխատեցաւ զայն 

ծանօթացնել եւ մեր իրաւունքի պաշտպանութեան համար իր լաւագոյնը տուաւ: Սրբազանը 

նաեւ անդրադարձաւ այն իրողութեան, որ Հայաստանի երկրաշարժի աղէտին առիթով 

Ազնաւուր իր բերած օժանդակութեան եւ զօրակցութեան ճամբով շատերուն հրաւէր եղաւ եւ 

օրինակ դարձաւ զօրակցութեան եւ օժանդակութեան: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ինչպէ՞ս Ընթերցանութեան Հանդէպ Սէր Սերմանել 

Կ՛ուզէք, որ ձեր զաւակը ընթերցասէ՞ր դառնայ, օրինակ ծառայեցէք անոր. թող տեսնէ, թէ 

ինչպէ՛ս դուք հաճոյքով կը կարդաք, մէջբերումներ կ՛ընէք, կը խնդաք, կը յուզուիք… 

– Ցոյց տուէք, որ դուք կը գնահատէք ընթերցանութիւնը. 

գիրքեր գնեցէք, գիրքեր նուիրեցէք, գիրքը տունէն թող 

անպակաս ըլլայ: 

– Ձեր զաւկին հետ գրախանութ գացէք, թող ան իր  ճաշակին 

գիրք ընտրէ: Սկիզբը թերեւս ամսաթերթ մը աւելի քաշողական 

թուի: 

– Ձեր զաւկին սենեակը կրնաք ցուցանակ մը կախել եւ հոն նշել անոր կարդացած իւրաքանչիւր 

գիրքին անունը եւ հեղինակը: 

– Տան մէջ, եթէ յարմարութիւն կայ, կարդալու համար յարմարաւէտ անկիւն մը ստեղծեցէք` 

փոքրիկ գրադարանով, փափուկ բազմոցներով… 

– Ձեր զաւկին գրադարանի գիրքերը թող ըլլան այլազան եւ անոր տարիքին յարմար: Միմիայն 

հեքիաթներով մի՛ բաւարարուիք, ան իր ձեռքին տակ թող ունենայ աշխարհագրութեան, 

պատմութեան եւ գիտութեան վերաբերող գիրքեր, ինչո՞ւ չէ, նաեւ գիրքեր` հոյամողէզներու, 

տիեզերագնացութեան մասին: 

– Ձեր զաւկին առաջարկեցէք ժապաւէն մը դիտելէ առաջ կամ յետոյ կարդայ համապատասխան 

գիրքը: 

– Շաբթուան ընթացքին երկու-երեք անգամ, պատկերասփիւռ դիտելու փոխարէն, ըստ 

հերթականութեան, իրարու համար պատմուածքներ կամ ծիծաղաշարժ պատմութիւններ 

կարդացէք: 

– Ձեր զաւկին ընկերական շրջապատը ընդլայնեցէք այնպիսի երեխաներով, որոնք նոյնպէս 

ընթերցասէր են, հրաւիրեցէք ձեր տունը եւ քաջալերեցէք երեւոյթը: 

– Յաճախ ձեր զաւկին կարծիքը հարցուցէք իր կարդացած գիրքին մասին: 

– Քաջալերեցէք ձեր զաւակը, որպէսզի բարձրաձայն կարդայ, որպէսզի անոր մէջ զարգանայ 

արտայայտիչ ընթերցումը եւ ինքնավստահութիւնը: 

– Նախընտրելի է, որ ձեր զաւակը կարդայ կարճ պատմուածքներ, քան` մեծածաւալ 

ստեղծագործութիւններ, որպէսզի չխրտչի, պատմութիւնը արագ հասնի աւարտին, եւ նոր գիրք 

մը կարդալու փափաք ծագի անոր մէջ: 
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 Անգարը Սաստկացնող 5 Ուտելիք 

Անգարի նոպաներու զարգացումը կախեալ է զանազան գործօններէ, որոնցմէ մէկն ալ սնունդն 

է: Ստորեւ կը ներկայացնենք 5 ուտելիք, որոնցմէ պէտք է զգուշանալ եւ հրաժարիլ, եթէ անգարէ 

կը տառապիք: 

 – 1 – Կարմիր Գինի Եւ Գարեջուր 

Հետազօտութիւններու համաձայն, անգարէ 

տառապողներու 25 առ հարիւրը գլխացաւի նոպաներ 

կ՛ունենայ վերոյիշեալ խմիչքներու օգտագործումէն 

անմիջապէս ետք: Առհասարակ ոգելից ըմպելիքի 

օգտագործումը կրնայ անգարի զարգացման գործօն 

դառնալ, քանի որ ջրազրկման պատճառ կը դառնայ: 

– 2 – Տուրմը 

Սովորաբար կը թելադրուի նուազեցնել նաեւ տուրմի օգտագործումը: Քրոնիք գլխացաւ ունեցող 

հիւանդներուն 22 առ հարիւրը զօրաւոր ցաւեր կ՛ունենայ տուրմ ուտելէ կարճ ժամանակ մը 

ետք: 

– 3 – Ապխտած Միս, Նրբերշիկ… 

Նիթրատներ պարունակող վերոյիշեալ ուտելիքները կրնան ուղեղի արիւնատար անօթներու 

նեղացման պատճառ դառնալ` յառաջացնելով անգարի նոպաներ: 

– 4 – Պանիր 

Պանիրի որոշ տեսակներ, յատկապէս ֆեթան 

եւ փարմըզանը, անգարի նոպաներ կրնան 

պատճառել: 

– 5 – Պաղպաղակ 

Կը թելադրուի նուազագոյնի իջեցնել 

պաղպաղակի եւ այլ սառեցուած 

ուտելիքներու օգտագործումը: Շատերու մօտ 

ասոնք անգարը զարգացնող ազդակներ են: 

www.kantsasar.com 


